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Nesta tese procuramos caracterizar 0 Policarbonato Bisfenol-A, Durolon· sob 0

ponto de vista eletrico, separando a re~io dipolar e os processos de condu~. Apes8l' de

preparadas de forma an8.loga,as amostras (~30pm de espessura) mostraram comportamen-

to pouco reprodutivel, principalmente da componente condutiva. V&rias anomalias foram

detetadas embora nio estudadas em detalhe pela pobre reprodutibilidade ja mencionada.

Alem das tecnicas usuais de polariz~io e despolariz~io isotermicas, despolariz~io termo-

estimulada e de polariJ~o termoestimulada, empregou-se pela primeira vez, em medidas

desta natureza, a tecmca de oscil~io senoidal da temperatura, estando 0 campo eletrico

aplicado. Media-se a corrente da£ decorrente, procurando-se trabalhar sempre com uma

mesma aIllostra. Na regiio de 500C a 700C, diferen~as de fase superiores a 900 foram encon-

tradas (0 sinal de corrente atrasado em rel~io ao de temperatura). Uma analise simples

destes resultados indicam que, neste caso, tanto a condutividade como a suscetibilidade

diminuem com 0 cresQmento da temperatura (dX/dT ~1x1O-3/0C). Medidas de polariza-

~io termoestimulada, tambem, mostram uma inversio da corrente em rel~8o ao campo

aplicado desde cerca da temperatura ambiente ate ~ 900C. Um estudo sistematico da con-

du~8o a 1200C indica que port adores s80 emitidos do eletrodio, e que 0 transito dos mesmos

e rapido (menor do que 0 tempo em que a polariz~io se estabelece, ~ 2 min). Tens5es e

correntes espontaneas foram detetadas mesmo em aIllostras providas de eletrOdiosde mes-

mo metal (uma correl~8o com a ordem empregada na metaliz~8o foi suspeitada, seguindo

observ~8o anteriormente feita pelo Prof. B.Gross). Algumas medidaa com eletrOdios

AI-AI, AI-Au e Au-Au foram feitas. Finalmente, 8Ugest0e8para trabalhos futuros sio

feitas.



In this work the electrical characterization of the Polycarbonate Bisphenol-A,

DurolonI) was attempted, trying to separate the dipole and the conduction processes. How-

ever, poor reproducibility, mainly in the conductivity, was achieved even for samples

(~30pm thick usually) taken from the same batch. Anomalies were detected but not

studied in detail owing the poor reproducibility referred above. Beside the usual techniques

like the isothermal polarization and depolarization in short-circuit, thermally

depolarization currents and thermally stimulated polarization, in a new one, employed by

the first time for the study of transport and polarization, the temperature was oscillated

and the ensuing current oscillation was monitored. Large phase shifts (the current lagging

the temperature oscillation), even greater ~ 900 were found in the range 5QOC- 700C. A

simple analysis indicates that in this case both the conductivity as well as the susceptibility

thermallY"1timulated polarization shows a current reversal with respect to the electric field

from room temperature to ~ 900C. A systematic study of the conduction process at 1200C

was carried out, the analysis of which indicates that carriers are emitted from the

electrode, whose transit acr088 the sample is shorter than the duration of the polarization

current (~ 2 min). Spontaneous tensions and currents were detected even for samples

provisioned with similar electrodes (a correlation with the actual sequence of metalization,

following a suggestion by Prof B.Gro88, was surmised). A few measurements with AI-AI,

AI-Au and Au-Au electrodes were carried out. Finally suggestions for future work are
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1 - Introdu~a.o do metodo de oscil~oes de temperatura para 0 estudo de

transporte de cargas e polariz~a.o eletrica, no caso, para 0 Policarbonato Durolon II.

2 - Aplic~a.o do metodo para 0 estudo das anomalias na condu~a.o e na

suscetibilidade eIetricas do Policarbonato Durolon II.

3 - Estudo exaustivo das propriedades eletricas do Policarbonato Durolon II.



INTRODUCAo

o objetivo maior deste trabalho foi 0 de caracterizar eletricamente 0 Policarbo-

nato Biafenol-A (Durolon~.

o interesse de muitos pesquisadores, principalmente nas duas Ultimas decadas

tem~e voltado p8l'a os materiais polimericos. Este interesse esta relacionado tanto com a

alta capacidade de iaol~80, devida as baixas condutividades, quanto a flexibilidade, a alta

resiatencia mecamca, a facilidade de manuseio, etc., c8l'actensticas apresentadas por estes

materiais.

Entre os materiais polimericos estudados, encontra-se 0 Polic8l'bonato Bisfe-

nol-A, que, de acordo com suas caracterfsticas mecamcas bastante conhecidas na area de

Engenh8l'ia de Materiais, se apresenta como uma 0~80 a mais em novas linhas de pesquisa

que vem sendo desenvolvidas. Trata-se da sua utiliz~80 como substrato p8l'a dopagens,

como por exemplo, com trifenilamina, fenotiazina, picrilcloride, rodamina, etc. Atualmente

ele vem sendo utilizado no Grupo de Bioffsica do IFQSC como substrato para dopantes

como a clorofila, na tentativa de se obter biomemorias. Este trabalho esta incluido entre as

pesqWsas de ponta.

Com estes aspectos, 0 nosso trabalho se torna de grande imporlancia parque,

tratando-se de uma caracteriz~ elatrica do Polic8l'bonato pur 0, ele servira como subsi-

dio basico com inform~Oes a respeito da matriz utilizada p8l'a estas pesqWsas.

Para a realiz~io das medidas eletricas que apresent8l'em08 foi necessario, em

primeiro lugar, obter os filmes a p8l'tir dos gr80s polimerizados pela Polic8l'bonat08 do

Brasil SI A, a quem agradecemos, e que nos foram gentilmente cedidos.

P8l'alelamente, as medidas eletricas, realizam08 tambem uma investig~80 das

C8l'actensticas morfologicas, dentro da qual encontram~e medidas de Calorimetria Diferen-

cial de Varredura (DSC), medidas de Espectroscopia de Infra-Vermelho (IR) e medidas de

Raios-X



Na investig~ao das caracterlsticas eletricas realizamos medidas isotermicas de

polariz~ao e de despolariz~io. Medidas nao isotermicas tais como medidas de corrente

termicamente estimuladas, sem campo eletrico, (TSC) e com campo eIetrico aplicado

(TSPC). Como inov~io do trabalho, foram realizadas medidas de polariz~io com tempe-

ratura oscilante, que denominamos PTO, que &pesar de ser uma tecnica conhecida para 0

estudo de materiais piroeletricos, ela esta sendo pela primeira vez empregada no estudo das

propriedades de transporte de cargas e polariz~ao eIetricas.

Algumas dificuldades, no transcorrer deste trabalho, foram encontradas. Citamos

1) 0 baixo indice de reprodutibilidade das medidas eletricas apresentado pelo

Policarbonato (Durolon~, 0 que acontece tambem com outros materiais polimericos.

2) Os baixos valores de corrente apresentados por ele nos levaram a medidas

eletricas tao sensiveis que, em alguns casos, fomos obrigados a conviver com valores de RC,

de medida, nio despreziveis.

3) Durante a n088&pesquisa bibliogr8.fica, verificamos um baixo nfunero de refe-

rencias ligadas as medidas eletricas do Policarbonato. Entretanto, este nfunero ja e bastan-

te grande na area de Engenharia de Materiais, talvez porque 0 Policabonato seja bastante

empregado nas indUstrias, devido as SU88 caractedsticas mecinicas.

Dos trabalh08 encontrados, citamos um estudo compreensivo realizado por

Vandershueren e Linkens (1) utilizando diversos polimeros, entre eles 0 polidiancarbonato

(PDC), 0 mesmo trabalhado por nOs e tambem conhecido como Policarbonato Bisfenol-A.

Neste estudo eles mostram que estes materiais apresentam comportamento eletrico seme-

lhante, tomandCHIe como referencia a temperatura de transi~ vitrea-plaatica (Tg) de

cada material. Mas eles diferem, para um mesmo polimero, conforme se esteja acima ou

abaixo de Tg.

Faremos aqui uma simples apresent~io dos pontos real~ados por Vandershueren

e Linkens (t) , para 0 PDC. ApOs a apresent~io dos noS80Sresultados faremos, na conclu-

sao, uma compar~io com os resultados obtidos por eles.

1 - Dependencia cia corrente eletnca no tempo

Os materiai. pesquisados, 8. temperatura ambiente (pelo menos 400C abaixo do



Tg de cada um deles), apresentaram reversibilidade nos fenômenos transientes, mostrando

ausência de qualquer condutividade estacionária significante. Este fato se deve à corrente

de despolarização ser a imagem da corrente de polarização.

2 - Dependência da corrente elétrica com a temperatura

Para o PDO (Tg ~ 15000), as correntes de despolarização geralmente não são

afetadas pela temperatura de polarização (T p). Este fato eles atribuem à temperatura de

despolarização (Td), geralmente a ambiente, estar fora da faixa dos principais processos de

relaxação do material.

Já os processos de condução estacionária, apresentam geralmente uma dependên

cia exponencial com o recíproco da temperatura absoluta, e podem ser representados por

dois processos térmicamente ativados, um abaixo da temperatura de transição(Tg) e outro

acIma.

Os nossos resultados com o Policarbonato (Durolon ~ não foram tão simples e

possivelmente tão regulares como os apresentados por Vandershueren e Linkens (1). Isto

será visto no capítulo VI.

- Esquema de apresentação deste trabalho.

No capítulo 11damos uma série de informações a respeito do Policarbonato Bis

fenol-A e das técnicas utilizadas para a obtenção dos filmes. No capítulo. III apresentamos

as medidas realizadas, nas quais buscamos caracterizar morfológicamente o material. No

capítulo IV detRlhAmos o sistema utilizado para as medidas elétricas. No capítulo V apre

sentamos os aspectos teóricos relevantes ao nosso trabalho. Nos capítulos VI, VII, VIII e IX

mostramos, respectivamente, os resultados de medidas isotérmicas, de medidas com tempe

ratura oscilante, de medidas termoestimuladas e de medidas de condução, fazendo em cada

um deles uma discussão sobre os resultados obtidos. No capítulo X mostramos algumas

medidas de correntes espontâneas apresentadas pelo material quando equipado com eletró

dios diferentes e mesmo iguais. E, finalmente no capítulo XI apresentamos, além das con

clusões finais, uma comparação com os resultados obtidos por Vandershueren e Linkens (1)

e também sugestões para trabalhos futuros.
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CAPiTULOn

INFORMAçõES GERAIS

2.1 - Introdução

Os Policarbonatos são membros da classe dos poliésteres que contém grupos fems

na sua cadeia principal. Entre os Policarbonatos, o Policarbon&to Bisfenol-A é o que

desperta maior interesse comercial pelo fato de poesuir uma temperatura de transição

vftrea (Tg) relativamente alta(2) (~1500C), um ponto de amolecimento acima de 20ooC, e

por ser, em temperaturas abaixo de Tg, de fácil moldagem, assim como ser altamente

resistente a impacto(3, 4).

A combinação destas vantagens é considerada, por vários autores (3, 4, 1), como

devida à existência na estrutura molecular do Policarbonato Bisfenol-A, mostrado na

figura 2.1, de uma parte rígida (os grupos fenis) e outra flexível (o éster).

CH

-O-Ó 00-0-0-
6H3 8 In

Figura 2.1 - Fórmula Estrututal do Poli carbonato Bisfenol-A

o Policarbon&to apresenta diversas e diferentes aplicações comerciais(2) , sendo

algumas delas mencionadas a seguir,

No campo da Engenharia Elétrica e Eletrônica, ele encontra aplicação na fabrica

ção de caixas para relés, para baterias, para chaves temporizadoras etc, e nestes casos é

utlizada a sua excelente caracterfstica de bom isolante elétrico, associado a sua



transparencia, resistencia a chama e durahilidade.

Este polimero e extensivamente usado na fabric~io de fio na forma espiral pois

neste caso ele e capaz de permanecer tensionado sem se deformar, sem perder a estabilidade

termica, e permanecendo resistente a oxid~ioi alem destes f&tores, suas excelentes caracte-

rfsticas isolantes tem se mostraclo inestimaveis.

o Policarbonato moldado, e usado na fahric~io de gabinetes para computad~

res, maquinas de calcular, tiras metaliz&das de cont&to eletrico, capsulas de "start" para

lamp&das fluorescentes, e outras inmneras aplic~Oes eIetricas e eletronicas.

Os filmes de Policarbonato de alto peso molecular sio tambem usados na

fahric~io de c&p&citores.

Existem outras aplic~oes (2) que nio citaremos &qui com detalhes, tais como:

Inmneras &plic~oes no campo fotogr8.fico, na fabric~io de abrigos para onibus, quiosques

para telefones, janelas de ginasios, assim como aplic~oes domestic as na fahric~io de c~

POS, ta.lheres, fruteiras, etc.

A seguir faremos um& breve descri~io dos Policarbonatos, desde a sua origem.

Os Policarbonatos us&dos na maioria dos traha.lhos experimentais e um poliester

comercia.lmente preparado pela condens~io do Bisfenol-A (4,4'-dihidroxifenil-2 ,2-propa.-

no) com fosgenio (COCI2) em piridina.

Os primeiros Policarbonatos foram preparados por Einhorn (2) em 1898. Em

1902 Bischoff e von Hedenstrom(2) prepararam Policarbonatos similares. Em 1930 W.H.

Carothers e F.J.Narra(2) prepararam um nfunero de Policarbonatos alif8.ticos, porem de

pouco interesse comercial. Instigados pelo sucesso de tais polfmeros, a Farbenfabriken

Bayer deu infcio a um programa de pesquisa de outros polfmeros contendo aneis aromatic os

na cadeia principal. Independentemente, nos Estados Unidos, a General Electric Co. traha-

Ihava em sua pesquisa de resinas termo-mold&das, estaveis termica e hidroliticamente.

Como fruto deste trahalho de pesquis&, a General Electric Co. tambem 0 produziu em 1958.



Neste ano a produc;a.oem grande escala, do Policarbonato Bisfenol-A, foi iniciada tanto na

Alemanha quanto nos Estados Unidos.

Atua.lmente, as resinas de Policarbonato possuem marca registrada, pelo menos

do que e do nosso conhecimento, na Alemanha pela Bayer (Makrolon '), nos Estados Uni-

d08 pela General Electric Co. (Lexan') e Mobay Co. (Merlon'), no Japao pela Teijin Kasei

Chemical Co. Ltd. (Pa.nlite'), e no Brasil, pela subsidiaria japonesa, Policarbonatos do

Brasil S/ A (Durolon '). lsto sem contar com infuneros requerimento de patentes por va.rias

companhias incluindo Destilarias, e Eastman Kodak.

o relevante interesse das indUstrias por este material polimerico deve-se princi-

palmente a:

1 - A sua alta resistencia a.oimpacto.

2 - A sua rigidez meca.mca ate 140 0C.

3 - A sua dureza ate 140 0C.

4 - A sua transparencia

5 - As suas excelentes cara.ctensticas eletricas como isolante.

o Policarbonato Bisfenol-A, devido a sua rigidez molecular, apresenta alto

ponto de fusa.o (T m = 225-250 OC)e uma temperatura de transic;ao vftrea (T g = 1450C).

Segundo Y. Aoki and J.O. Brittain(3), 0 tratamento termico do Policarbonato

em temperaturas abaixo de Tg, ma.is precisamente entre 80 e 130 oC, provocam mudanc;as

graduais nas propriedades mecamcas. Eles concluem que 0 tratamento termico nas tempe-

raturas a.cima citadas afetam de maneira diferente os grupos polares e 08 grUp08 fenis, ou

seja, por exemplo 0 tratamento termico por uma semana a. 100 DCfacilita a movimentac;ao

d08 grup08 polares (esteres) mas reduzem 0 movimento d08 gruP08 fenis.

Durante a realizac;ao do nosso trabalho, verificamos que a regiao de tempera-

tura (80 - 130 DC) citada por Y. Aoki and J.O. Brittain(3), pode ser ampliada no limite

inferior ate ate 50 0C.



a) A moIecula tem uma estrutura simetrica.

b) as gropos carbonato sa.o polares, mas separados por hidrocarbonos aromati-

c) A presen~a de aneis benzenicos na cadeia, que restringe a flexibilidade da

molecula.

Devido a esta regularidade, seria esperado que 0 pollmero fosse capaz de se cris-

talizar. Entret ant 0, na pratica, os picos de raios-X caracterfsticos de polfmeros cristalinos

esta.o ausentes nos filmes produzidos convencionalmente. Filmes produzidos por evapor~a.o

lenta do solvente apresentam difratogramas de Raios-X diferentes daqueles obtidos com

fIlmes tratados termicamente a 180 0C por vanos dias. Os difratogramas de Raios-X deste

Ultimo apresentam indfci08 de cristaliz~io(6) (isto sera visto em mais detalhe no capitulo

III). E observado que a quantidade de cristaliz~a.o e 0 tamanho da estrutura cristalina

diminui com 0 aumento no peso molecular do polfmero. (2) Estes efeitos estio provavelmen-

te associados tanto com a rigidez da molecula quanto com a unidade de repeti~ao muito

longa. A tabela 2.1 apresenta alguns dados sobre a estrutura cristalina do Bisfenol-A,

obtidos atraves de estudos realizados por Prietschk(2) .

Cela Unitaria ROmbica

a = 11,9
Constantes da Cela b = 10,1 A

c = 21,5

Unid. na Cela Unitaria 8

Densidade do Cristal 1,3 g/cm3

Densidade Macrosc6pica 1,2 g/cm3



Na figura 2.2, temos um diagrama da cela unitária do Policarbonato Bisfenol-A

obtido segundo os estudos de Prietschk(2) .

• ---b.IO I~---- ---

Figura 2.2 - Diagrama da cela unitária do Policarbonato Bisfenol-A

2.3 - Preparação das amostras.

o início da preparação dos filmes utilizados neste trabalho, se deu a partir do

incentivo e da colaboração do Prof. Zbigniew Ziboínski, que nos sugeriu e nos acompanhou

por um bom período.

Os filmes de Policarbonato Bisfenol-A foram, por nós, produzidos tanto a partir

de grãos de Durolon _ como também de grãos de Lexan-. Para a preparação destes filmes,

diluimos os grãos em diclorometano ("methylene chloride"), na proporção de ISOg por litro
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de solvente. Chegamos a esta propor~ao atraves de ensaios e com a ajuda de cita.c;oesem

trabalhos realiza.dos com este material e dispomveis na literatura(3. 5). Depositamos a

solu~ao sobre um substrato de vidro e a espalhamos utilizando urn extensor, de modo a

obtermos filmes de aproximadamente 25 x 12 em de area. 0 extensor aqui utiliza.do,

mostra.do na figura 2.3, foi projeta.do e construido nas oficinas do DFCM a partir de urn

modelo comercial existente. Ele possibilita, com a regulagem do micrometro, a obten~ao de

fumes com diversas espessuras e com excelente regularidade. Observamos que logo apos

espalhar a solu~a.ohavia a forma.c;aode um filme esbranqui~a.do, provavelmente, devido a.
rapida evapora.c;8.0do solvente. Para sanar este problema, passamos a diminuir a taxa de

evapora.c;8.0do mesmo, cobrindo rapidamente 0 subtstrato com uma 18.mina de vidro logo

apes a solu~ao ter sido espalha.da. Com isso passamos a obter fumes de boa qua.lida.de, ou

seja, filmes transparentes e com boa regula.rida.de em espessura.

Uma outra forma de obter os filmes, mas de espessuras maiores, (~ 70 pm), e 0

cia.prensagem a quente. Para isso foram construidas, na Oficina do DFCM, duas matrizes

retifica.das, onde foram instala.das resistencias de aquecimento. Estas matrizes sao a.dapta.-

veis em qualquer tipo de prensa meca.mca. Com este sistema colocamos os graos do

poHmero entre folhas de papel aluminio e estes entre as matrizes e, na temperatura de fusao

do material (~ 2500C), aplicamos uma pressio de ~ 5 tonela.das/cm2 durante 5 minutos.

Chamaremos estes filmes, a partir daqui, simplesmente "prensa.dos".

Durante a rea.liza.c;iodas primeiras prensagens, notamos que os filmes possuiam

bolhas e nao apresentavam regularida.de de espessura. Passamos entio a tratar termicamen-

te os graos a 1000C, por aproxima.damente 1 hora. A prensagem era feitalogo ap6s a retira-

da dos grios cia.estufa. Conseguimos assim obter filmes sem bolhas de ar e com boa regula-

rida.de em espessura. Vale ressaltar que nio foi possfvel obter bons filmes, a partir dos graos

de Durolon·, atraves deste metodo, mesmo fazendo 0 tratamento termico nestes graos. Isto

porque os filmes obtidos a partir destes graos, sem tratamento termico, possuiam bolhas e

quando os graos eram tratados termicamente, ficavam quebra.di~os 0 suficiente para que

nio escoassem nas prensagens.

Nos filmes obtidos, tanto por prensagem como por solu~io, realizamos um trata-

mento termico (llannealingll) por aproxima.damente 6 horas a. 110 00. Este tratamento



de terem sido resfriados rapidamente ("quenched"), ficando em contato com 0 ar, quando a

prensa foi aberta e no caso de filmes obtidos por solu~a.o, para garantir a evapor~a.o total

do solvente que por ventura possa ainda estar nas regioes intramoleculares do polfmero.

Dos filmes obtidos por 801u~a.o,geralmente, recortamos as amostras em forma de

discos de 5 cm de diametro, e 8ubmetemos estes a uma limpeza com 8lcool etflico. As amos-

tras prensadas ja possuiam este formato.

REGUA
NIVELADORA

PARAFUSO PARA
REGULAGEM DA
AL TURA DA REGUA
NIVELADORA

Lp,NO
~ NIVELADOR



Em seguida as amostras foram levadas a uma evaporadora Metal-Lux modelo

ML-468-78UF, onde, com vacuo da ordem de 10-4 Torr, realizamos a evapor~a.o de uma

pelieula de aluminio (eletrOdios) que na maioria dos casos aqui apresentados era de aproxi-

madamente 900 A de espessura e area de aproximadamente 7,10 em2 em ambas as faces,

Em alguns easos, utilizamos eletrodios de area, forma e material diferentes do citado, e

estes easos serio descritos durante a apresent~io dos resultados.

~P'WP'P'WP'P'P'P'j'/7WP'WWP'WP'~ -
~~l~~~~

pm
~~~~~!_.
I •

0,9 em I Eletr6dios

~ Poliearbonato

Figura 2.4 - Desenho esquematieo das amostras utilizadas
com suas respectivas dimensoes.



CARACTERIZACAO MORFOL6GICA.

Neste capitulo descrevemos as tecnicas utilizadas para a caracteriz~ao morfol6-

gica, e mostramos alguns resultados obtidos. Elas nos ajudaram a identificar os graos de

Durolonll doados pela Policarbonatos do Brasil SIA, assim como os graos de Lexanll (GE),

que nos foram gentilmente cedidos pela Profa. Maria Zanin, do Departamento de Materiais

da Universidade Federal de Sao Carlos (UFSCar). As medidas tornaram~e necessarias por

termos recebido estes materiais identificados, no primeiro caso, apenas pelo codigo (Tipo

A2200 - cor cristal - Lote 175-7-H - Durolon~, e no segundo, simplesmente PC-GE.

Alem disso, mesmo que tivessemos recebido as informa~oes referentes as caractensticas de

cada tipo de grao, era interessante verifica.-Ias.

que mede a energia necessana para manter a diferen~a de temperatura igual a zero, entre a

substancia pesquisada e um material de referencia, por exemplo, 0 proprio cadinho vazio,

quando ambas s800submetidas a uma razao controlada de resfriamento ou aquecimento em

um recipiente fechado. Trata~e de uma an8lise termica que mede a energia liberada ou

absorvida pela amostra, enquanto ocorrem mudan~as na temperatura a uma razao constan-

te. Para uma amostra que e caracterizada por um calor especffico constante, a energia

absorvida seria constante.



caracteriz~ao de urn material polimerico com a tecnica de DSC usa-se a regiio de cristali-

z~ao, a do ponto de fusao cristalina, do grau de cristalinidade e 0 da transi<;ao vitrea-plas-

tica etc. Existem dois tipos basicos de tecnicas de DSC, 0 chamado de compensa'iao, que

utiliza urn Unico termopar, onde a variac;ao de temperatura e feita atraves do metodo de

compensa'iao (por exemplo a tecnica de DSC que utiliza 0 aparelho Perkin-Elmer) e 0

chamado de fluxo, onde sao utilizados dois termopares, sendo urn para a amostra e outro

para a referenciaj neste caso a medida e realizada atraves da diferen<;ade temperatura entre
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I
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Para as medidas de DSC apresentadas neste trabalho, utilizamos urn aparelho

modelo DSe-910 acoplado a urn Thermal Analyser V2.2A Dupont 9900 do Departamento

de Quimica (IFQSC), e em todos os casos as medidas foram realizadas em atmosfera de N2

a urna taxa de aquecimento de lOoC/min.

Na figura 3.2 apresentamos urn Termograma de DSC obtido a partir de graos de

Durolon CI) triturados, onde observamos a transi<;a.ovftrea (Tg) bem definida em 154,5 0C.
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Figura 3.2 - Termograma de DSC de graos de Durolon· triturados.

Na figura 3.3, saa apresenta.dos os termogramas de duas varreduras sucessivas de

DSC obtidos de filmes Durolon·, onde observamos a 138,2 0C urn pica endotermico com

caracterfsticas reversfveis pois ocorre tanto na primeira varredura do DSC (curva a) quanto

na segunda varredura (curva b) e urn pica que aparece somente na segunda varredura

11 t·,wi.

11

100 200
Temperatura rC)

Figura 3.3 - a) Primeira varredura de DSC em filme Durolon· sem
tratamento termico b) Segunda varredura de DSC.



moleculares, por ser 0 mesmo, endotermico como mostra a figura 3.1.

Como 0 pica permaneceu presente na segunda varredura do DSC (fig 3.3b),

mesmo tendo sido a primeira levada ate uma temperatura acima de Tg, podemos entao

sugerir que se trata de um processo reversfvel e neste caso, podemos tratar 0 mesmo como

sendo uma relaxac;a.ointermediaria, situada proxima a. transi~ao a, como G.Yianakopoulos

e outros (4) sugeriram, ou ainda uma relaxac;ao sub- Tg(4. 9-10).

As mesmas caracteristicas apresentadas na figura 3.3 foram tambem observadas

em filmes de Durolon CD obtidos apbs a precipitac;ao da solu~ao (Graos-Diclorometamo) em

metanol, exceto que a amplitude dos picos endotermicos apresentaram-se com valores

aproximadamente O,2W!g, maiores que os da figura 3.3, tanto na primeira como na segun-

da varredura.

Para filmes de Durolon CD que passaram por tratamento termico a. 1200C por mais

de 20 dias, e, neste pedodo sofreram vanas interven~oes de campos eletricos, como relatare-

mos adiante, observam08 que os termogramas de DSC apresentaram picos endotermicos

numa faixa de temperatura compreendida entre 40 e 800C na primeira varredura (Figura

3.480)e que desapareceram quando realizamos uma segunda varredura (Figura 3.4b), apre-
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Figura 3.4 - Termograma de DSC de Filmes de DurolonCD tratadosa. 1200C por 20 dias.



Nesta figura ve-se pequenos picos endotermicos (curva a), na regiao compreendi-

da entre 10000 e 130°0, que parecem estar ligados a. 80da-caustica utilizada para a remo-

~ao dos eletrodios deposit ados na amostra. E facil observar que na segunda varredura

(curva b), estes picos desaparecem.

Comparando as figuras 3.3 e 3.4, podemos observar a mudan~a ocorrida no mate-

rial quando este fica Bubmetido a. tratamento termico prolongado a 12000. Neste caso 0

material apresentou relax~5es irreversfveis na regiao de baixa temperatura. Observamos

tambem que em medidas de DSC, semelhantes as da figura 3.4 e aqui nao mostrada, reali-

zadas ate uma temperatura abaixo de Tg, os processos endotermicos apresentados na figura

3.4a, nao desaparecem. Estes resultados saa bem diferentes dos apresentados para filmes

que naa foram tratados termicamente, como e 0 caso das medidas apresentadas na figura

3.3. Segundo os estudos de Bernes e Colaboradores(1t), assim como Bailly e Oolabo-

radores(6), este fato indica um grau de ordenamento molecular de curto alcance provocado

pelo tratamento termico prolongado abaixo de Tg (~ 1200C), que pode ser destrufdo quan-

do aquecemos a amostra a.uma temperatura acima de Tg (~ 15000).

Urn outro metodo, utilizado em trabalhos analfticos, eo da difr~ao de Raios-X

pelos pIanos de um cristal (analise de difr~aa) (12). Este metodo depende do esp~amento

regular dos pIanos do cristal. Embora 0 metodo possa ser usado para analises quantitativas,

ele 0 e extensivamente utilizado para a identific~ao de fases cristalinas. Os difratogramas

de Raios-X obtidos de materiais polimericos, fomecem uma ideia do grau de cristalinidade

apresentado pelo material. Para este tipo de medida, quanto maior a cristalinidade do

material pesquisado, mais agudos sao os picos apresentados pelo difratograma. No caso de

materiais puramente cristalinos, os picos sao apresentados praticamente como fun~5es delta

nos diversos pIanos observados. Ja os materiais amorfos, ou com organiz~ao molecular de

curto alcance, apresentam picos tanto mais largos e em menor quantidade quanto mais

amorfo 0 material 0 for.



Nas medidas aqui apresentadas, utilizamos um difratometro de Raios-X Marca

Rigaku - Rotaflex - Modelo 200B com comprimento de onda (A = 1,541 A) caractenstico

do KaCu e que varre um angulo de difr~io, 29, de 30 a 1000, pertencente ao Grupo de

Sendo 0 Policarbonato aqui empregado um material com caracterfsticas externas

de material amorfo (e 0 proprio fato deste ser empregado como padrao amodo para a cali-

bra~ao de aparelhos de DSC), a presen~a dos picos mostrados nas figuras parece surpre-

endente. 0 Prof. AIdo Craievich consult ado a respeito sugeriu-nos tratar~e de ordem de

curto alcance (~30 A), 0 que a literatura em medidas eletricas(U) vem corroborar (agrade-

~emos ao Prof AIdo, bem como a. Profa Yvonne Mascarenhas (IFQSC), com opiniio an8J.o-

ga a. mencionada, e pelo interesse).

Na figura 3.5a e b, apresentamos os difratogramas de Raios-X obtidos de Orios

e de fUmes de Durolon I) respectivamente. Podemos notar que houve um ligeiro alargamento

na banda de difr~ao (curva b) em rel~ao ao espectro da curva a, isto provalvelmente e
devido a uma perda no grau de organiz~ao molecular nos filmes obtidos por solu~ao, como

citado no item 2.3.

10.5 K
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Figura 3.5 - Difratogramas de Raios-X obtidos a partir de: a) Orios
b)Filmes. Ambos DurolonCl».

A figura 3.6 mostra 0 difratograma de uma amostra padrao (Policarbonato Bisfe-



nol-A - Lexan~ I utilizada para calibr~ao tanto do DSO 910 quanto do Espectrofotometro

Nicolet 5SXC-FT-IR (Ambos do DQOM). Nela podemas observar a semelhan<;a com 0
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A figura 3.7 mostra 0 difratograma da amastra de Durolon CII tratada termicamen-

te por tempo prolongado a 12000 (fig 3.4); e nele podemas observar um ligeiro estreitamen-

to na banda de difr~ao, 0 que sugere um aumento no grau de organiza<;aomolecular causa-

do pelo tratamento termico' 6) 0
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Figura 3.7- Difratograma de Raios-X de uma amastra tratada a 12000 por 20 dias.



A parte do espectro de infra-vermelho mais utilizada na identific~ao de compos-

tos orgamcos situa-se entre 4.000 e 666 cm-1.

o espectro de infra-vermelho pode ser apresentado com as intensidades das

bandas expreSSa8em transmitancia (T), que e a razao entre a energia radiante transmitida

pela amostra e a energia radiante nela incidente, ou absorbancia (A) que e 0 logadtmo na

base 10 do recfproco da transmitancia, ou seja A = log (liT).
10

A figura 3.8 mostra urn espectro de infravermelho, obtido em um espectrometro

BOMEM, de urn filme de Durolone tratado termicamente por tempo prolongado a 120°0,

e identificado na literatura (16) como Policarbonato.
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Figura 3.8 - Espectro de infravermelho de urn filme Durolone
tratado termicamente.



Na figura 3.9 e apresentado um espeetro de infravermelho de um filme de

Durolon CD sem tratamento termico. Esta medida foi realizada em um Nicolet 5SXO -
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Figura 3.9 - Espectro de infravermelho de um filme Durolon CD
sem tratameto termico.

Os resultados obtidos nas medidas de caracteriz~OO morfologica, nos levam a

algumas conclusoes:

a) Os gr8.0Sde DurolonCD, apresentaram Tg bem definido 8,154,5 00.

b) Os filmes obtidos, a partir destes groos, por solu~8.0apresentam nOOso uma diminui~a.o

na temperatura de transi~a.o ex (Tg) , como tambem picos endotermicos pouco antes da

temperatura de Tg com caracterfsticas reversfveis. Segundo a literatura(3,4,5) isto e carac



terfstico de uma. regiao de tra.nsi~ao intermediaria (Sub- Tg).

c) Os filmes tratados termicamente, a 120°0, por tempo prolongado apresentam picos, na

regiio entre 40 e 80°0, com caracteristicas irreversfveis, quando a amostra e aquecida a
temperaturas acima de Tg. Estes picos podem estar indicando um aumento no grau de

organizac;80molecular (6) .

a) Dos difratogramas obtidos podemos observar que 0 padrio de Lexan·, os graos e os

filmes de Durolon· apresentaram uma banda de difrac;ao caracterfstica de organizac;ao

molecular de curto alcance, que foi maior para 0 padrio de lexan.

b) Quando os filmes sio tratados termicamente por tempo prolongado (~ 120 00) 0 grau de

organizac;io se torna maior que 0 dos grios (figura 3.7).

Todas as amostras analisadas por este metodo, mesmo as tratadas termicamente

por tempo prolongado, apresentaram um espectro compatfvel com 0 do Policarbonato

Bisfenol-A, mostrando com isso que mesmo com 0 tratamento termico, a estrutura qufmica

da molecula permanece inalterada, como era esperado.



o Sistema utilizado para as medidas, descritas nos capitulos que seguem, foi

contruido no Grupo de Eletretos "Prof. Bernhard Gross" (IFQSC). Com ele realizamos

diferentes medidas eletricas, com temperaturas constantes (isotermas), com temperaturas

variando com taxas constant es, crescentes e/ou decrescentes. Esta ultima e altamente

dependente da capacidade de troca de calor entre 0 forno (citaremos a seguir) e 0 ambiente.

No caso do fomo que utilizamos, a taxa de temperatura decrescente pode ser de ate

-1OC/min. Como inova~8o, neste trabalho, realizamos tambem medidas com temperaturas

oscilantes (senoidais) (17) •

o sistema tambem possui a vantagem de, nele, podermos realizar medidas ele-

tricas de corrente tanto em circuito fechado (fig 4.1a), quanto em circuito aberto (fig 4.1b).

Sendo que nesta ultima, medimos a corrente que £lui no circuito externo, devido a vari~a.o

do potencial de superficie da amostra (corrente de circuito aberto). Para as medidas em

circuito fechado, as exploradas no presente trabalho, medimos a corrente extema que circu-

la no amperfmetro (A) e que e igual a media espacial da corrente total, composta das cor-

rentes de condu~a.oe de polariz~8o.

Uma outra vantagem do sistema, e que podemos realizar medidas com ou sem

anel de guarda. Utilizando anel de guarda, evitamos a influencia das correntes superficiais.

Podemos tambem, caso seja necessario ou conveniente, medir estas correntes superficiais.

Como as corrente medidas no poHmero estudado, 0 Durolon·, S80 da ordem de

grandeza entre 10-9 A e 10-14 A, devemos tomar cuidados especiais para que 0 sistema

esteja bem protegido eletricamente (blindado), evitando assim fugas e efeitos externos

como: correntes devido a ruido de rede, malhas de terra etc.; Uma outra precauc;a.onecessa-



Figura 4.1 - a) Configur~a.o eIetrica de circuito fechado.
b) Configur~a.o eletrica de circuito aberto.

o sistema de medidas utilizado neste trabalho, cujo diagrama de bloco e mostra-

do na figura 4.2, e comp08to das partes que serao descritas em detalhes nos sulritens que

seguem abaixo.
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1 - Forno
2 - Sistema de potencia
3 - Microcomputador com

conversor
4 - Termopar
5 - Am08tra
6 - Eletrometro



As medidas foram realizadas utilizando uma fonte de tensao DC fabricada pela

Keithley Instruments (modelo 246). Com ela podemos obter tensoes de 0 a 15 V continuo e

de 0 a 3100 V discretos de 10 em 10V, com uma corrente maxima de 10 mA.

UtilizaIDOStambem, em alguns casos onde necessitamos de maior precisio (como

sera. visto no capitulo X) do campo aplicado, uma fonte tensao de 0 a 8 VI com precisao de

mV. Esta foi montada, no nosso laboratorio, utilizando pilhas secas e 2 potenciometros,

cujo esquema esta. mostrado na figura 4.3.

J-f

Para as medidas de corrente e tensao, utilizamos neste trabalho um Eletrometro

Keithley 610 C, fabricado pela Keithley Instruments. Este aparelho, disposto no modo

corrente, permite medir correntes de 10-15A ate lOA. Para este modo de medida do apare-

lho, devemos tomar 08 devidos cuidados com 0 RC, isto e, 0 produto da resistencia R de

do instrumento se tome lento (este feito foi em gera! possivel, como pode ser observado no

capitulo VI - Medidas Isotermicas), 0 que poderia comprometer temporariamente as medi-

das de corrente; tambem devemos sempre manter a resistencia R do aparelho pelo menos



cerca de 100 vezes menor que a da amostra, para que as tensoes aplicadas estejam garanti-

damente sobre a amostra e n80 sobre a resistencia do aparelho.

Em alguns casos, nas medidas de polariz~a.o e despolariz~ao, convivemos com

urn RC de aproximadamente 100 segundos, isto porque na maioria das vezes em que reali-

zamos medidas de despolariz~80 fomos obrigad08 a utilizar 0 eletrometro em escalas que

fazia com que sua resistencia interna fosse 10110, para detetar correntes da ordem de

1O-14A, visto que a sensibilidade do mesmo ja. era da ordem de 3 x 10-2. Neste caso era

imp08sivel utilizar uma sensibilidade menor por dois motivos: 1) A vari~80 do offset para

sensibilidades menores e muito grande. 2) A rel~ao sinal ruido para sensibilidades menores

fica bastante amplificada.

A camara para as medidas eletricas da amostra e constituida basicamente de urn

forno, construido por nOs, com a qual foi possivel controlar e variar a temperatura da amos-

tra (Fig 4.4). Daqui em diante a chamaremos simplesmente de fomo. Ele possui varias

vantagens em rel~80 aos fornos ja. existentes. Dentre elas podemos citar:

1) A possibilidade de se realizar medidas tanto em circuito aberto como em

circuito fechado, com ou sem anel de guarda sem qualquer modificac;ao significante no

sistema.

2) A possibilidade de se realizar medidas em va.cuo, medidas com umidade con-

trolada, ou ainda com atmosferas diferentes, por exemplo Argonio, Nitrogenio etc, pela

troca do gas no interior do forno sem necessitar interromper 0 processo de medida de cor-

rente, carga etc. Alem das vantagens citadas acima, embora estas n80 tenham sido uliliza-

das neste trabalho, 0 fomo foi construido com urna estrutura e potencia que nos permite

caso seja necessario, realizar medidas com rampas crescentes de temperatura desde

0,1 CO/min ate 10 CO/min., alem de conseguir isotermas com vari~oes menores que O,5cC

para qualquer temperatura acima da ambiente. 0 forno tem uma forma cilindrica com 9cm

de diametro e 14 cm de altura e uma potencia de 700 Watts, 0 que corresponde a uma



densidade de poteneia de 0,78 W lem3.

Os isoladores eletrieos foram feitos de teflon, material eapaz de 8uportar tempe-

raturas de ate 26000, sem se deformar.

Figura 4.4 - Corte longitudinal do Forno de Medidas onde apresentamos:
1-Corpo do Forno, 2 - Tampa do Forno, 3 - Contato Superior, 4 - Contato
Inferior, 5 - Anel de Guarda, 6 - Saida de Refriger~a.o, 7 - Entrada de
Refrigera~a.o, 8 - Entrada para troea de Gases, 9 - Saida de gases, 10 - Entrada
e/ou saida para refriger~a.o da Tampa do Forno, 11 - Entrada pI Coneetores,
12 - Isolantes de Teflon, 13 - Tampa de Teflon.

Nas medidas que apresentamos neste trabalho, utilizamos sempre 0 mesmo su-

porte de amostra (fig 4.5) eom anel de guarda para evitar as eorrentes pa.rasitas ja. citadas



Figura 4.5 - Suporte de amostra. 0 contato central
nao e mostrado por ser removfvel

o sistema de controle desenvolvido no grupo(7) I e adapt ado por nOs as nossas

condi~oes de medidas, e composto por urn microcomputador Apple equipado com uma

Entre as modificac;oes,que realizamos, implementamos algumas melhorias em "hardware",

como um sistema de segura.n~a onde delimitamos 0 valor maximo de temperatura que 0

forno poderia atingir I para que nio a.lca.n~asse0 ponto de fusio da amostra. Este sistema de

segura.n~a(Fig 4.6) e composto por urn comparador LM311 que recebe 0 sinal amplificado

do termopa.r que se encontra dentro do fomo e compara com uma referencia fixada pelo



usuário, geralmente abaixo do ponto de fusão do material a ser medido; quando o sinal do

termopar se iguala ao da referência, o comparador (LM311) envia um sinal a um "Flip

Flop", que por sua vez excita a base do transistor BC541 que funciona como uma chave

para o relé ligado em série entre a rede e o fomo. Com a ativação deste relé, o forno ficará

desligado até que o "Flip-Flop" seja reinicializado.

O termopar utilizado foi o tipo K, Chromel-Alumel(Ni-CrNi), Este termopar é

normalmente utilizado por apresentar uma melhor linearidade (f.e.m. x temperatura) na

faixa de O a 3000C (faixa de temperatura normalmente utilizada para medidas em materiais

poliméricos), quando comparado com outros termopares, como por exemplo, tipo J (ferro

constantan) e tipo T (cobre-constantan).

Algumas modificações, para atender as nossas necessidades, no que diz respeito a

"software" também foram implementadas, dentre as quais podemos ressaltar a aquisição de

dados em tempos distintos, para as medidas de transiente de corrente, assim como prote

ções no software para evitar a perda dos dados já armazenados.
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Figura 4.6 - Esquema elétrico do sistema de segurança.



A aplic~io de um campo eIetrico a um dieletrico gera as chamadas correntes de

absor.;80, com longos decaimentos caracterizad08 por t-n, 0 < n < 1, 8uperposta a corrente

de condu.;&o.Tem-ile admitido que a polariz~io P, que se forma a partir do instante da

aplic~80 de um campo constante Eo, obedece a uma equ~80 de cinetica de primeira

ordemCt8)

dP XEoEo-P
dt= s(t)

onde s(t) e a. taxa. de vari&l;80 temporal, dependente do tempo. Esta equ&l;80generaliza. a.

eq~80 de Debye em que S(t)=T e uma constante.

A solu~io de (1) e

d t t 1com -
<IT s(t)

I=A dP = XEoEoAe-tl(t),
dt s(t)

tt _ rt d u
Jo s ( u)

1 - n
As correntes do tipo t-n, 0 < n < I, seriam geradas pol s(t) = T tn (note

I-n



que a taxa aumenta com 0 tempo), com a hip6tese de que t « T, sendo T um tempo de

relax~io. Neste caso a exponencial e aproximadamente 1.

Considerando K = (l-n)/.,t', tedamos, aproximadamente:

com eCT) =EoXCT)K

conhecida como equ~io de Curie-Von Schweidler.

Muitas vezes T e termicamente ativado e dado por

sendo U a energia de ativ~io, T a temperatura absoluta e k a constante de Boltzmann.

Entio K e, em geral uma fun~io da temperatura, K(T).

Outra forma de explicar as correntes do tipo t-n e 0 da existencia de

distribui~oes de tempos de relax~io. Seja a Equ~io (I), escrita na forma

dP = X E oE 0

TI s

com 8 constante, terfamos a eq~io de Debye. 0 dieIetrico possuiria dipolos com variados

valores de s, isto e, teria uma distribui~io de tempos de relax~io. Como 8 e urn tempo de

relax~io, ele e da forma da Eq (5) e entio admite-se que a distribui~io e ou no fator pre

exponencial To ou na energia de ativ~io U. Sio conhecidas(t9-21) como devem ser as

distribui~oe8 para que a resposta seja do tipo t-n e nio nos deteremos aqui em

desenvolve-Ias, ja que optamos pela validade da Eq(l) e as distribui~Oesnio passariam de

artificios matematicos. Mas isto e uma hip6tese do trabalho.

Se 0 campo eletrico nio e constante no tempo, invoca-iJe 0 principio da

superposi~io(22) para se obter a resposta no tempo t: somam-ee os efeitos causados por



it du
+(t) = 1-e 0 s ( u) , com, +(0) = 0

a resposta do dieletrico, a urn campo eletrico aplicado E(t), seria de a.cordo com 0 princ1pio

da superposi~80:

P(t) = rtq(t_u) dX £ oE (u) du,
Jo du

P(t) = X£o rt<j)(t_u) dE ( u) duo
Jo du

I(t) = X£o A r
t

cp(t-u) dE ( u) du
Jo du

cp(t)= del>( t )
dt

Se E = Eo eiwt, e 0 campo foi aplicado a muito tempo (Regime Esta.cion8.rio)

t .
I(t) = jwx£oAEof cp(t-u)e-lwuduo

-m



·wi; [ (J) (J) ]I(t) = wX€oAEoel ! ep(v)sen(wv) dv + j! ep(v)cos(wv) dv

to
Ir = WXEoAEo£ ep(v)sen(wv) dv.

to
Ii = wX€oAEo £ ep(v)cos(wv) dv.

Para 0 caso em que ep(t) = t-n, tem-se pela aproxima<;80 de Hamon(23)

to£ v-n.sen(wv)dv = wn-t.r(1-n).cos(mr/2),

to£ v-n.cos(wv)dv = wn-t.r(1-n).sen(mr/2),



'wtliT = IiToel ,

podem ocorrer oscil~oes da polariz~ao desde que a suscetibilidade seja fun~io da

temperatura. Na Eq (8), terlamos (mudando oslimites da integral):

ft dXpet) = EoEo ct(t-u) du,
dU-cD

let) = AEofCt-u)-nK(T) ~ duo
du-cD

Se liTo na Eq(19) e suficientemente pequeno, comparado com To, podemos

substituir dxldu da Eq(21) por:

K(T) » dKIiT = IiK ,
<IT

I(t) = AEo ~~] K(To) 11ToP t-u)-n i",.-io.t duo
To -cD



(24)

Ir(t) = AEo~To d X] K(To)wnr(1-n)C08(mr/2)
dT To

Ii(t) = AEo~To dK] K(To)wn r(l-n) sen(nr/2)
<PI' To

A componente em {ase da o8Cil~io deve Be adicionar aquela devido a va.ri~io

dB.condutividade. Se

A -U/kTIe = go Eo e



+ ~T«())AE() d x] K(To)cJ1 f(l-n) sen(nfr/2) ej(wt + fr/2) (30)
dT' To

Se os efeitos da pola.riz~8.0 atrasada, como dado pela Eq (30), S8.0pequen08

(~l), pode-se admitir que a sUBcetibilidade tem uma va.ri~8.0 instantinea com a V~8.0

I . AdP= lc + ar,

A corrente de condu~ao e a sUBcetibilidade B8.0, em geral, dependentes da

temperatura. Portanto, se a temperatura oscila., temos:

Como ~i e 4J 88.0quantidades diretamente medidas dos resultados experimentais,

temos desta equ~ao e da Eq( 34) que:



Para n proximo de I, e ate mesmo 0,7, as Eqs(30) e (34) dio valores ~Ic que

diferem pouco (a influencia do termo em fase com ~Ic na Eq(30) e pequena). Preferiremos,

assim, 0 uso da Eq(34), que facilita a interpret~io do termo fora de fase.

Na polariz~io termoestimulada (TSPC) a temperatura e variada constantemen-

te mantendo 0 campo constante e chamando na Eq( 1)

dt' = d t t'- rt d u
8 ( t )' - Jo s ( u )

t'
pet') = eoE0L <l>(t'-u') d X du'

o (IUT

t'
I(t)=AdP dt' =AeoEo r (t,_u,)-ndK du'

<ftTcrt 8 ( t) Jo (IUT

o Prof. B. Gross(25) 8ugeriu que, para n ~ 1 , devido a forte vari~io da fun~io

t-n no intervalo de 0 a 1e pequena fora dele, a Eq(39) fosse aproximada para (depois de Be

USaf t'- u' = v').

t'] t' -n+l

L
v" dK dv' ~ dK Lv" dv' = dK t'
o <J'V'Tt' -v' <ftT 0 (ITT" --I---n-

dK dK dT d t-<ftT crT <ITd"t'



sendo (3 a razio de vari~io da temperatura com 0 tempo.

Para se obter t'(t) vamos agir da seguinte maneira. Para a Eq(3) a temperatura

devido a. mudan~a da temperatura, h& tambem a componente atrasada devido a. aplic~io

do campo, que e sempre decrescente. Esta e dada pela Eq(4) que resulta da Eq(2), usando a

I-AX Edt' _ A X 0 foE 0- ofo 0 - _crt s(t)

sendo Xo a suscetibilidade na temperatura em que se iniciou a polariz~io (quando houve a

descontinuidade do campo).

Se set) na Eq(42) contem 0 tempo de rel~io T, que pode ser termicamente

d t '_ (l-n) t - n = K(T(t»t-n,crt T(T(t»l-n

ne tl= tl(t).

Aqui outra vez vamos supor que dt'/dt seja como a Eq(43) (a temperatura esta

variando) e assim a Eq(42) tomM-ile-ia

As corr~oes causadas pela dependencia de T com a temperatura sio pequenas no

policarbonato e nio vamos toma-Ia em consider~io na a.n8J.iseexperimental. Nela tom8l'e-

mos a vari~io da sU8cetibilidade como instantanea, simplificando a an8J.isedoe resultados.



Durante as medidas de polariz~ao e despolariza~, devido &OS baixoa valores de

corrente, observamos um efeito de RC que sera mostrado no capitulo VI. Verificamoa que

estes nao nos impediram de observar 0 comportamento da corrente eletrica que tinha

tempo de decaimento menor que ele.

Pasaamos entao a analisar em que condi~oes 88 medidas eletricas, de polariz~io

com temperaturas oscilantes (capitulo VII), poderiam ser realizadas sem a interferencia do

instrumento de medida.

Para esta an8.llse, vamos supor que 0 n0880 sistema (medidor-amostra) tenha a

configur~io mostrada na figura a seguir .

. . +dQ -. ._. +d(RCi a)
1= la - l-laerr --a-t-



_ . +d (Re i a)
- la --d-t-

i = V 0 _ RlII i + de (V o-RIlI i )
lr ,-- dt

Sabemos que quando oscilamos a temperatura temos uma vari~io na capacitan-

cia da amostra (c5C), na sua resistencia (cSR) e consequentemente na resposta em corrente

(m). Sendo aSsUn, vamos supor:





estas oscil~oes em fun~io do tempo. e os resultados. substituir e simplificar na Eq (59)

obtendo:

D ( 1-Rm/Ro )

l+RmfRo+jwRmCo

da Eq (63) podemos entao tirar as condi~oes necessanas para que 0 RC nio interfira nas

medidas realizadas. Sio elas:

Como a maior resistencia de medida utilizada foi de 10110. a Capacitancia cia

amostra em tomo de 0.63 nF. a maior frequencia utilizada 7xlO-4 Hz e, na situa~io mais

crftica de (160 OC)temos Ro=4x1012• temos entio. usando as Eq(59):

(1) 1 x 1 0 1 1 = 0.025
4x1012

que e 40 vezes menor que 1.



Sendo assim, podemos observar que a primeira condi~io leva a uma garantia de

que toda a tensio esta realmente aplicada na &mostra e, a segunda condi~io leva a uma

diferen~a de fase de -150. Portanto, para a maior frequencia utilizada, e que sera mostrada

no capitulo VII, em alguns casos, as diferen~as de fase chegam a ultrapassar -900.

Qual e 0 tempo de trinsito dos port adores que geratn a corrente de condu~ao?

Quer-se saber, se ele e da ordem de dois minutos ou menor (tomado como tempo de

resoluc;ao a durac;ao da polarizac;80 dieletrica, que se toma desprezivel em tempos maiores),

ou de vanos minutos? Admitiremos nos raciocfnios apresentados a seguir que ao se aplicar

a tensao, apenas um eletrodio emite cargas para 0 interior da amostra. Esta hipotese parece

justificada quando as correntes sao fortemente dependentes da polaridade.

Para se tentar distinguir entre estes dois casos devemos verificar 0 comporta-

mento da corrente de conduc;io (isto e, subtraido 0 efeito da corrente de polarizac;io) ap6s a

aplicac;io do campo. Se a corrente e crescente isto indica que 0 ntunero de port adores no

interior da atnostra esta crescendo, certamente devido a. injec;io de port adores por um dos

eletrodios; a corrente deve apresentar um m8.ximo, indicativo do tempo de trinsito dos

port adores, podendo em seguida se estabilizar, ou decrescer se houver captura de cargas

moveis em armadilhas. 0 potencial criado pelas cargas no interior da atnostra, da ordem de

p12/f (p, densidade, 1espessura e f permissividade), pode ser menor que 0 potencial Vapli-

cado (caso de pouca carga espacial) ou da ordem, (com carga espacial). Neste Ultimo caso a

relac;ao entre corrente e tensio tende a ser quadratica i ~ V2 (i, corrente). Uma outra dife-

renc;a entre muita e pouca carga espacial esta no comportamento da despolarizac;io quando

a atnostra e colocada em curto circuito. A corrente e proporcionalmente maior (embora

menor que durante a polarizac;io, 30% (26» quando ha mais carga espacial (comparada com

a corrente antes do curto).

Se a corrente e diferente de zero no momento da aplicac;io do campo e ascen-

dente pode ser que, superposta a. corrente de injec;ao (referida no paragrafo anterior), haja

uma componente de conduc;io, do tipo gE (g, condutividade e E campo eletrico), que indica



a existencia de port adores moveis, de mesma natureza ou nio que aqueles emitidos pelo

eletrodio, no interior da amostra, em principio lentos. Uma caracteristica deste tipo de

corrente e a ausencia de contribui~io quando a amostra e curt~ircuitada. Se 0 movimento

das cargas emitidas de um dos eletrodioe e rapido, a corrente inicial e diferente de zero, e,

com 0 tempo, decrescente, devido ao armadilhamento progressivo, que causa a diminui~io

do campo junto ao eletr6dio emissor e diminue a inj~io de carga. 0 conteudo de carga

espacial movel e pequeno e a corrente de curto tambem deve ser pequena. Mas a quanti-

clade de carga nas armadilhas pode se tornar grande, criando um potencial comparavel com

o aplicado.

A existencia de uma condutividade pressupae a particip~ doe eletrodios re-

pondo port adores no interior da amostra. Se esta falta, havera form~io de uma regiio de

deple~io de portadores (27) , retirados de junto de um doe eletrodios pelo campo (por exem-

plo, junto ao eletrOdio positivo falta carga positiva, 0 que significara excesso de carga nega-

tiva, se estas foram moveis). Como resultado disto e da constancia do valor da voltagem, 0

campo, na regiao onde estio as cargas moveis, decresce, fazendo diminuir a correntej por

outro lado, 0 campo junto ao eletrodio vizinho a regiio de deple~io aumenta, aumentando a

possibiliclade de extr~io de buracos af (ou de eletrons no outro caso). Se isto ocorrer, a

queda da corrente se tOlna menos acentuada ou mesmo nula. Se 0 potencial e, rapidamente

invertido, a corrente no que depende doe portadores de volume, deve ser a mesma, em valor

absoluto, que com a polariclade anterior.

Usaremos estes princfpios gerais na tentativa de explicar as correntes de condu-

~io no Policarbonato Durolone.



Como vimos no Capitulo V, os transientes de corrente atraves de um material

dieletrico ap6s a aplic~io (ou rem~io depois de longo tempo de aplic~io) de um campo

eletrico geralmente decaem por algumas decadas de tempo, seguindo a lei de Curie-V on

Schweidler( 1) i(t) = K(T) t-n, onde i e a corrente, K(T) e um fator geralmente dependente

da temperatura, t e 0 tempo apos a aplic~io ou remo~io do campo eIetrico extemo e n e

geralmente proximo da unidade. Estas correntes estio ligadas a resposta de dipolos a apli-

c~io do campo eIetrico. Superposta a corrente de polariz~io geralmente esta presente

uma corrente de condu~io (capitulo V).

Para as medidas que serio aqui apresentadas, faremos a identific~io das amos-

tras por A, B, C e etc, para que possamos cita-Ias nos capitulos seguintes. Chamamos a

aten~io para os resultados obtidos com a amostra A visto que com esta amostra realizamos

outros tipos de medida que serio apresentadas nos capitulos que seguem. Apesar da pouca

reprodutibilidade das medidas, mesmo trabalhando as vezes com amostras vizinhas, isto e,

amostras retiradas de um mesmo filme e que sofreram 0 mesmo tratamento termico, alguns

resultados coerentes no que diz respeito a. potencia n e ao pre-fator K(T) foram encontra-

dos, se referidos a uma mesma amostra. E import ante observar que, todas as vezes que nos

referirmos a condutiDciA, estaremos considerando a corrente l( t) dividida pela tensio apli-

cada (Vp), quer para a corrente de polariz~io, quer para a corrente de despolariz~io. lsto

e feito para se avaliar mais diretamente 0 efeito do campo eletrico sobre as propriedades em

estudo. A nio ser as amostras D e X, as amostras tinham espessuras de aproximadamente

30pm. Ressaltamos tambem que faremos uso neste capitulo, assim como nos que seguem,

do prefixo femto (f = 10-15). Chamamos a aten~io a este fato porque este e um prefixo que,

apesar de conhecido, nio e comumente utilizado.



Amostra B - (Filme de Durolon III- espessura d=30Jml- eletrodios AI-AI).

A tabela 6.1 mostra 0 result ado de medidas consecutivas de polariza~ao e despo-

lariz~ realizadas na amostra B, utilizando 0 campo Ep = 10 KVfcm e 0 tempo de pola-

riz~ao tp = 360 min em va.nas temperaturas. As respectivas despolariz~oes foram reali-

Zadas as mesmas temperaturas das polariz~oes correspondentes. Na tabela, Gp( tl) e a

conduta.ncia de polariza~ao no tempo tl = 10 min, Gd(t2) e a conduta.ncia de despolariz~8.0

no tempo t2 = 1 min. Foi sempre notado que a conduta.ncia de polariz~io e muito maior,

no mesmo tempo, que a de despolariz~ao. 0 expoente n na despolariza~ao e as temperatu-

ras tambem estao indicadas. Vemos que a primeira medida, tanto de polariza~ao quando de

despolariz~ao, apresenta uma conduta.ncia bastante elevada em rel~ao as outras. Este

efeito provavelmente esteja relacionado ou com um processo de rel~ao de volume livre

ou com uma limpeza realizada na amostra pela a~ao do campo eletrico, efeito este nao raro

de se observar em materiais polimericos (28) .

Partindo da tabela 6.1 assim como de todas as outras apresentadas no decorrer

deste capitulo, podemos reproduzir 0 valor da corrente de despolariz~ao em qualquer ins-

tante de tempo, t sendo dado em minutos. Por exemplo, para 450C, I(t)=38,3.Vo.t~.64 fA,

sendo V0 a tensao de polariz~io.

Ve-se na tabela 6.1 que a potencia (n), para todas as medidas, excluidas a pri-

meira e a terceira (repetida a 23 0C), praticamente independente da temperatura, ficando

um pouco acima de 0,6.

Um fato importante, e que nos auxiliou na interpret~ao dos resultados que serao

apresentados nos capftulos que se seguem, e 0 do comportamento decrescente da conduta.n-

cia de despolariz~ao Gd(t2 = lmin), entre 35 0C e 65 0C e daf em diante crescente. A

figura 6.1 mostra melbor este resultado. Este comportamento difere daquele apresentado

pelo PVDF (19) e outros dieletricos (20), para os quais 0 aumento de temperatura provoca

um aumento da polariz~ao. Eats. a indicar uma dim.inui~ao da sU8cetibilidade eletrica com



o aumento da temperatura. Isto em si não é surpreendente, pois no modelo de duplo

poço(29), a sU8cetibilidade também é inversamente proporcional à temperatura absoluta.

Mas esta diminuição, é, no PVDF e outros materiais, compensada por um aumento na

velocidade de polarização devido à dependência do tempo de relaxação l' (Eq.5 pag.30) com

a temperatura. Esta dependência seria fraca no caso do Policarbonato.

Tabela 6.1 - Amostra B

n
GP.(ti~Gd(t~

Tp = Td
(pO-l

(m-1(00)

0,72

153,0196,723

0,65

13,6783,323

0,75

9,3396,723

0,60

4,4366,735

0,64

0,2838,345

0,64

0,3631,755

0,64

0,126,065

0,64

0,2236,775

0,62

0,2336,785

0,6

0,6243,3100

ti = 10 min, t2 = 1 mino

Como se pode observar na figura 6.1, as medidas de despolarização apresentam

o efeito de RC a cada mudança de escala do instrumento de medida. As nossas medidas

geralmente começavam com a escala de Resistência de 1090 e terminavam com 10nO, para

poder detetar as correntes menores. Nota~e entretanto que a perturbação causada não

impede que se aprecie o comportamento global do decaimento. Para a determinação da

potência do tempo (n), utilizando a técnica numérica de ajuste de potência do "software

Grapher", as regiões do gráfico perturbadas pelos RCs foram retiradas. Tomamos a iniciati

va de apresentar os resultados desta forma, a fim de ter-mos uma maior fidelidade.

Apesar de se inferir que nesta amostra há uma razoável condução, a condutância

de polarização era decrescente no tempo e por isto damos seu valor, no tempo de 10 min,
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Figura 6.1- Gd x t a 35,45,55 e 6500. V()= 30 V.
!-mudan~a de escala do eletrometro.

as resultados das medidas de polariz~aa e despolariz~aa realizadas acima de

100 00 naa saa apresentados na tabela 6.1 porque se mostraram bastante ruidosas; entre-

tanto a partir de 100 00 (inclusive) passamos a observar indfcios de corrente estacionana

de condu~aa.Os valores de Gc, dados na tabela 6.2 em pO-I, foram retirados do final das

medidas de polariz~80. Estes valores correspondem, em todos os casos, a um tempo de

polariz~80 tp = 360 min e um campo Ep = 10 KV/ cm.

Analisando os dados da tabela 6.2, em um gr8.ficotipo Arrhenius mostrado na

figura 6.2, podemos observar que estes indicam aproximadamente, dois processos ativados,

um entre 10000 e 14000(~ Tg) e outro acima de 140°0. Para 0 primeiro caso obtivemos

uma energia de ativ~ de 0,39 eVe um fator pre-exponencial de 4,6x10-s0-1 e para 0

segundo caso, uma energia de ativ~ao de 2,12 eV e um fator pre-exponencial de

6,13x10130-I. Estes valores serio comparados com outros obtidos e apresentados nos
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Amostra. C - (Filme de Durolon- - espessura. d=32pm - eletrodios AI-AI).

Com a. amostra. C, a.p6s 0 tra.tamento termico (comum em todas as amostras

antes do inkio da. sequencia. de medidas), reaJizamos pola.riz~oes e despola.riz~oes a. mes-



uma medida de polarizac;io e despolarizac;io a 50 0C usando uma tensio de 32 V 0 que

corresponde a um campo de lOKV/cm. Apos esta medida, mantendo a temperatura de

500C, passamos a aplicar degraus de tens8.0 de 30 em 30 V, com dur~io de 30 minutos por

degrau, ate atingirmos 150 V. Sendo este Ultimo aplicado por 180 min e ent8.0 realizada a

medida de desPOlariz~8.0. Estes illtimos passos foram repetidos para as temperaturas de

7000 e 90°0, ou seja, a aplic~8.0 de degraus de tensio na amostra a essas temperaturas.

Estas medidas foram realizadas, com campos de polariz~8.0 Ep da ordem de 10,

20, 30 KVfcm etc., para se estudar 0 efeito do campo eIetrico. A medida a 700C tambem

foi iniciada com uma polariz~8.0 e despolariz~8.0 na tensio de 30 V. Isto nio foi repetido a

despolariz~io. Esta diferen~a esta mostrada na figura 6.3 em escala log-log para melhor

observar este efeito.

10 -12 0 o OOOQ~hq Cn -0

•.....
•i •c: 10 -'.1 * ••

0 .",'uc
0.•..
:J

" 10 -14C
0 :~u

10 -II
.1 .1 .1 .1.1

0.1 1 10 100
Tempo ( min )

Figura 6.3 - Polariz~8.0 e Despolariz~ao da Amostra C a 5000,
Ep = lOKVfcm, t2 = 24Omin.!-mudan~a

de escala do eletrometro

Podemos observar nesta figura, assim como na figura 6.1, 0 efeito de RC a cada

mudan~a de escala enquanto a amostra se despolarizava e que, mesmo assim, eles nio per-



A tabela 6.3 traz os resultados das medidas de polarizac;io e deapolarizac;io,

referentea a Ultima tensio da sequencia de degraus (150V), realizadas na amostra C. Nela

s80 apreaentados os valores de Gp(tl = 1min) e Gd(tl = 1min) e podemos observar a dife-

ren~a entre as correntea de polarizac;io (da ordem de 10 vezes maiores) e de despolarizac;io,

assim como os valores da potencia (n) para cada medida e as temperaturas em que as medi-

das foram realizadas.

Na tabela 6.3 verifica-se algumas diferen~as entre os valores nela apresentados e

os da tabela 6.1, tanto no que se refere a potencia (n) quanto 8a condutancias de polariza-

~io e despolarizac;io. Com relac;io &OS valores da potencia (n), exceto no primeiro caso,

observamos que estes sio maiores que os da tabela 6.1, mas, por outro lado eles s80 com-

pensados por valores de Gd menores.

n G~l}. Tp=Td
(p -) °C

Deap Pol Desp -=-

0,66 0,23 0,013 50

0,81 0,24 0,015 70

0,81 0,16 0,013 90

A tabela 6.4, mostra os valores observados nas medidas de polarizac;8o e de des-

polarizac;8.orealizadas antes das meclidas de degraus de tensao citados anteriormente. Nela

s8.o apreaentados os valores da potencia (n), assim como os valorea de Gp(tl) e Gd(tl) com

tl=lmin e as temperaturas utilizadas para a realizac;8o de tais medidas. As tens5es aplica-

das foram de 32 e 30V respectivamente, 0 que correspondem a campos da ordem de

Como podemos observar na tabela, tambem neste caso, os valores de Gp s8.obem

maiores que os de Gd, e os valores das potencias (n) s80 praticamente independentes da

temperatura, assim como vimos na tabela 6.1.



que as correntes de polariz~io, ap6s 30 min da aplic~ao da tensio, apresentavam um

comportamento menos que proporcional com 0 campo. A figura 6.4 mostra este comporta-

mento, para a sequencia de degraus realiza.das a 9000, em que a condutancia diminue para

tensoes crescentes. E interessante 888inalar que nas medidas a. 500 e 7000 0 ruido e

n G(tl) (pO-I) Tp=Td

Desp Pol Desp oC

0,71 0,88 0,043 50

0,77 0,57 0,043 70
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A medida de polariz~io com a tensio de 150 V, apesar de ter sido realizada

durante 180 min, esta mostrada na figura 6.4 so ate 0 tempo de 30 min.

com degraus de tensio utilizando a temperatura de polariz~a.o Tp de 50, e 700C. Verifica-

mos que a condutancia apresentada pelas medidas a 700C, tambem menos que porporcional

ao campo, foram maiores que as de 900C. Estes resultados, tomados em 30 minutos apOs
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Figura 6.5 - Dependencia da condutancia de polariz~a.o com 0 campo
. tp = 30 min.

Amostra X - (Filme de Durolon· - espessura 35 Jml- Eletr6dios AI-AI).

Com os resultados apresentados, de certo modo surpreendentes, tanto pela amos-

tra B (onde a condutancia de despolariz~io apresentou urn comportamento decrescente

com a temperatura), quanto pela amostra C (onde as condutancias se mostraram, decres-

centes com 0 campo de polariz~io Ep), resolvemos entio realizar medidas de degraus de



Inicialmente realizamos 0 tratamento termico usual com a amostra em curto e,

ap6s este, realizamos uma medida de polariz~io e despolariz~io, usando um campo de

polariz~ioEp=10KV /cm e um tempo de polariz~io tp=900min e um tempo de despolm-i-

z~ia td=35min. 0 motivo deste tratamento inicial, deveu~e principalmente aos altos

nfveis de correntes apresentados pelas amostras BeD, nas primeiras medidas de polm-iza-

~io realizadas, e que nio ocorreu nesta amostra. Como ja. mostrado na figura 6.3, para a

amostra C, a condutincia de polariz~io nesta amostra tambem se mostrou cerca de 10

vezes maior que a de despolariz~io. Na figura 6.6 apresentamos a curva de despolariz~io

desta medida, em gr8fico log-log, onde obtivemos n=~,81 e uma codutancia de 9,5fO-1 a 1

minuto, pm-a que possamos compara-la com as seguintes despolariz~oes.
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Figura 6.6 - Medida de despolariz~io a 700C, referente a polariz~ia
com Ep=10KV/cm e tp=900min.

Ap6s a medida mostrada na figura 6.6, realizamos tres sequencias de degraus de

tensia, utilizando para estes desde 5 V ate 140V (exceto para a primeira sequencia onde

fomos ate 120V), tanto para 7QOOquanto para 9000. Pm-a a primeira sequencia de degraus

utilizando tensoes positivas, a amostra foi aquecida ate 7QOOem curto-circuto, quando

entia aplicamos 0 primeiro degrau de tensio igual a 5V por um tempo tp de 4Omin, tempo

este que se repetiu para os outros degraus, ou seja, 10,20,30,60,90 e 120V. Ao final destes



degraus de tensao (120V), realizamos uma medida de despolariz~ao por urn tempo de

aproximadamente 9Omin. Elevamos a temperatura para 9000, repetimos todos os passos

anteriores e finalizamos esta sequencia tambem com uma medida de despolariz~ao longa.

vas em cada degrau e finalizando com 140V, cada uma delas (700 e 9000), com uma despo-

lariz~ longa. A figura 6.7 mostra as medidas de despolariza~ao realizadas no final das

sequencias de degraus, tanto positiva quanto negativa, a. 700C. Nelas podemos observar que

a diferen~a de polaridade nao altera significativamente a medida de despolariz~io. As

correntes de despolariz~io foram um pouco menores do que na medida mostrada anterior-

mente, figura 6.6, e os expoentes n praticamente coincidiram.

QJ;l,Q.QP C = 7.2x10-15.t-1),85

.**.* C = a,2x10-lll.t-D,81
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Figura 6.7 - Despolariz~oes realizadas a 700C no final da sequencia
de degraus de tensao:(o) positiva e (*) negativa.

A figura 6.8 mostra as medidas de despolariz~ao realizadas no final das sequen-

das de degraus, tanto positiva quanto negativa, para 900C.

Neste caso observa-se que houve uma pequena divergencia nos resultados, com-

parados com os da figura 6.7, visto que para a sequencia negativa (*) tivemos uma inclina-

~ao n menor que na sequencia positiva (0), embora os Valores iniciais da conduta.ncia sejam

coincidentes.



com degraus de tensao, 0 comportamento das despolariz~oes quando a amostra era subme-

tida a vari~oes de tensao.
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Figura 6.8 - Despolariz~oes realizadas a 900C no final da sequencia
degraus de tensao:( 0) positiva e (*) negativa.

Passamos a acompanhar as medidas de despolariz~ao, desta vez, realizadas

entre cada degrau, ou seja, aplicamos a tensao de polariz~ao positiva de 5V durante um

tempo tp=4Omin e despolarizam08 por um tempo td=2min, aplicando em seguida 0 pro..

ximo degrau, agora com uma tensao maior, e assim sucessivamente ate 140V. Como as

polariz~oes eram longas comparadas com 0 tempo de despolariz~a.o, os efeitos de memoria

nao seriam importantes. AMm disto, 2 minutos e 0 tempo suficiente para se apreciar 0

comportamento da despolariz~ao.

A figura 6.9 mostra os resultados obtidos nas despolariz~oes. As condutancias se

mostraram acentuadamente dependentes do campo eletrico, diminuindo para campos cres-

centes. E nao so isso, as inclin~oes (potencia n) se tornaram m8J.ores para campo

crescentes, indo de n ~ 0,61 para 5V ate 0 valor de 0,9 para 140V.

Observamos que as correntes das respectivas polariza~oes eram razoavelmente

propocionais ao campo (para um mesmo tempo).
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Figura 6.9 - Medidas de despolariz~ao realizadas entre cada
degrau de tensao a 70°0.

Na temperatura de 9000 ja ha. urn comportamento razoavelmente regular do

expoente n nas medidas de despolariz~ao (figura 6.10) mas urna forte dependencia da

polariz~ao com 0 campo eletrico e observado. Ve-se na figura 6.10, assim como em 7QOC

(figura 6.9), que as condutancias de despolariza~ao apresentam urn comportamento menos

que proporcional com 0 campo de polariz~a.o Ep. Observa-se tambem que, discordando da

figura 6.5, os nfveis de condutancias sao urn pouco maiores que as de 7000.
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Figura 6.10 - Medidas de despolariz~ao realizadas entre cada
degrau de tensao a 900C.

Am08tra D - (Filme de Durolone - espessura d=14J.&IIl-eletr6di08 AI-AI).

Com a am08tra D realizam08 apenas tres medidas de polarizac;ao e despolariza-

(fao a. temperatura ambiente. Para a realiz~ao destas medidas, utilizam08 um campo

Ep=10KV /cm e um tempo de polarizac;ao de aproximadamente tp=120min . Ap6s cada

lugar bUSCaVaIn08comparar as correntes, tanto de polarizac;ao quanto de despolarizac;ao,

desta amostra com as da am08tra B. Jsto porque havia uma duvida quanto aos valores tao

elevad08 obtidos anteriormente, ou seja, Gp(lOmin) na primeira medida de polarizac;a.ofoi



cerca de 10 vezes maior que Gp(IOmin) na segunda polariz~ao, e em segundo lugar obser-

var as vari~oes de n para estas medidas.

A tabela 6.5 mostra os resultados obtidos nesta sequencia de medidas. Nela

encontra-se a condutancia de polariz~ao (Gp) e de despolariz~io (Gd) para os tempos

tl=lO min e t2=lmin respectivamente, a potencia (n) das despolariza~oes e a temperatura

na qual as medidas foram realizadas.

Na tabela 6.5, os resultados estao apresentados na mesma sequencia em que

foram realizadas as medidas. A segunda medida de despolariz~ao e notoriamente discre-

pante. A primeira e terceira sio razoavelmente coincidentes mas os valores obtidos para

(Gd(lmin)) sac> bem maiores do que os das outras amostras, tabelas 6.1 e 6.3. Ja. os valores

de n nio diferem daqueles mostrad08 na tabela 6.1, para T = 23 0C.

n GP.(tl~ Gd(t2~ Tp = Td
(pO-l (pO-t (OC)

0,61 125 0,31 23

0,73 20 0,58 23

0,65 10,4 0,21 23

6.3 - Polariz~Oes a diversos T p e Despolariza4)es a Temperatura Ambiente.

Amostra A - (Filme de DurolonCl)- espessura d=30pm - eletrodi08 AI-AI).

Na tabela 6.6 estio m08tradas as caractedsticas das correntes de despolariz~io

a. temperatura ambiente (230C) da amostra A quando polarizada a 160 0C por 25 min e

depois resfriada ainda com 0 campo aplicado. Ela sera. aquecida a seguir sem campo aplica-

do (TSC) e 0 resultado esta. mostrado no capitulo VIll. Foram aplicadas tensoes positivas e

negativas correspondentes a campos Ep iguais a 10,20 e 30 KVfem, que geraram eondutan-



cia quase-estacionarias (Gc) (interessante que para a polaridade positiva e nao para a nega-

tiva que apresenta um decaimento mais acentuado) que decrescem com 0 aumento do cam-

po (como obtiveramos nas amostas C e D), assim como as condutancias de despolariz~ao

Gd(tl). Verificamos que 0 sinal do campo de polariz~ao Ep nao interfere nos resultados

tanto da condu~ao (Gc) quanto nas condutancias de despolariz~ao Gd(tl). Embora os

valores das condutancias na despolariz~ao Gd(tl) tenham sido menores que os ja. apresen-

tados nos itens anteriores, elas sao razoavelmente coerentes com as condutancias que ainda

serao apresentadas, onde as polariz~oes foram tambem realizadas a diferentes temperatu-

ras e suas respectivas despolariz~oes a. temperatura ambiente.

A potencia (n) nao se mostrou sistematicamente diferente para diferentes cam-

pos. Perceb~e que nos dois primeiros casos, 10 e 20 Kv/cm, os valores das potencias (n)

foram maiores para campos positivos embora isto nao tenha acontecido para 0 campo de

30 KV/cm.

Polariz~ao Despolariz~ao Tp Td

IGcl Ep n Gd(tl) °C
pO-l KV/cm fO-1

2,67 +10 0,89 7,0 160 23

2,5 -10 0,84 7,3 160 23

2,0 -20 0,88 6,3 160 23

- +20 0,90 6,2 160 23

1,55 +30 0,85 5,8 160 23

1,44 -30 0,92 5,8 160 23

Amostras E e F - (Filmes de Durolon CII_ espessuras d=30J.&IIl-eletr6dios varios).

Na tentativa de verificar a influencia dos eletr6dios depositados nas amostras,



sobre as correntes de polariz~io e despolariz~io, realizamos medidas com uma mesma

amostra, amostra E, em que tres comb~oes foram usadas: AI-AI (como em todas as

medidas ate agora reportadas), AI-Au e Au-Au.

Para realiza-las come~amos com dois eletr6dios de AIurnfnio e depois retiramos

um dos eletr6dios utilizando solu~io de soda cailstica, sendo observado que tal solu~io nio

ataca 0 poUmero. Em seguida foi feita a metaliz~io com 0 ouro. Depois de realizadas as

medidas eletricas com a comb~io AI-Au, tentou-se repetir 0 procedimento anterior para

se conseguir, na mesma amostra E, dois eletr6dios de ouro. Mas n80 fomos bem sucedidos,

em vanas tentativas, porque durante a retirada do segundo eletr6dio de alumfnio, acoma 0

rompimento da amostra. Come~ar com a metaliz~io de ouro nas duas superficies e tentar

retira-Ias depois, mostrou-se impraticavel pois, para isso, terfamos que utilizar solu~io de

agua regia (composta por uma mistura de acido nftrico (HNOa) e acido clorldrico (HCI), na

propor~8.0 3:1), que destroi a amostra. Entio medidas com eletr6dios Au-Au foram

realizadas com uma nova amostra (amostra F). 0 interesse no uso de variados contatos

deveu-se tambem as correntes espontaneas -observadas mesmo quando os eletr6dios S8.0do

mesmo metal- e que serio mostradas no capitulo IX.

Tanto para a amostra E quanta para F, realizamos medidas de polariz~io a

diversas temperaturas e despolariz~io a temperatura ambiente. A tabela 6.7 mostra os

resultados das medidas de polariz~8.0 e despolariz~io para a amostra E com eletr6dios

AI-AI.

n G(tl)(fO-t) Tp Td

Pol Desp Pol Desp °C

0,84 0,87 10,3 7,0 50 23

0,74 0,93 8,0 6,7 70 23

- 0,90 - 5,7 100 23

Eletr6dios AI-AI, tl = 1min, Ep = lOKVfcm.

Nela incluimos, alem das grandezas apresentadas na tabela 6.6, 0 valor de n para

a polariz~80, ja que a amostra pareceu-nos destituida de condu~80.



Nesta tabela, podemos observar que os valores de n na despolariz~io, mostra-

ram-se sistematicamente, maiores que na polariz~io, enquanto que os valores de Gp, em

geral foram quase iguais &OS valores de Gd.

A tabela 6.8 mostra os resultados das medidas de polariz~io e despolariz~ao

realizadas na amostra E, de forma identica as da tabela 6.7, com os eletr6dios AI-Au.

n G(tl)(fO-t) Tp Td

Pol Desp Pol Desp 00
0,74 0,88 20,3 12,0 50 23

0,84 0,91 11,3 10,3 70 23

0,63 0,91 15,0 9,7 100 23

Eletr6dios AI-Au, tl = 1 min, Ep = lOKV/cm.

Nesta tabela observamos que os valores de n, assim como na tabela anterior,

foram maiores na despolariz~ao que na polariz~ao. Entretanto notamos uma diferen~a,

embora pouco significante, entre os valores tanto de Gp(t=lmin) quanto de Gd(t=lmin),

comparados com os da tabela 6.7, referente &Oseletr6dio AI-AI. Com estes resultados,

podemos sugerir que, a mudan~a de eletr6dios nao afeta de forma significativa as correntes

de despolariz~io, assim como, a solu~io de soda caustica nio altera a amostra.

Com a aIIlostra F, munida de dois eletr6dios de ouro (Au-Au), obtivemos os

resultados das medidas de polariz~io e despolariz~io (semelhantes as anteriores), que

apresentam08 na tabela 6.9.

n G(tl)(fO-t) Tp Td

Pol Desp Pol Desp °C

0,98 0,97 4,3 6,0 50 23

0,72 1,02 6,3 5,0 70 23

- 0,90 - 5,7 100 23

Eletr6dios Au-Au, tl = 1 min, Ep = lOKV/cm.



tratar de outra am08tra nao se pode afirmar ser devido a. diferente metaliz~ao. Tambem

pode-se observar que nesta ultima medida (eletr6dios Au-Au), tanto 08 valores de Gp

quanto 08 de Gd {oram bem menores que n08 dois Cas08anteriores.

Em quase todas estas medidas nota~e que 0 valor de n e maior a. temperatura

ambiente do que a temperatura mais alta. Podem08 observar que 08 valores de n na des-

polariz~ao, realizada a. temperatura ambiente (2300), sio bem pr6xim08 daqueles da amos-

tra A, na tabela 6.6, asaim como 08 valores de Gd(t=lmin) comparad08 com 08 dois primei-

r08 valores da mesma tabela, tend~e, tanto neste caso como no da am08tra A, utilizado 0

mesmo valor de campo Ep, mesma temperatura de despolariz~ Td, embora a temperatu-

ra de polariz~io T p, para a amostra A, tenha sido malor que para esta am08tra.

10 -1 1
Tempo ( min )

10 -11

10 -2

Figura 6.11- Medida de despolariz~ao quando Ep=lOKV fcm e Tp=1600C.



Nio podemos afirmar com seguran~a, em vista da £raca reprodutibilidade que as

amostras oferecem, que se esta observando aqui a mudan~a de comportamento da corrente

predita pela rela~io abaixo

m - 1

I~_t_
T

-m-exp[- :r
quando T se torna menor, permitindo que 0 comportamento tipo exponencial seja visto em

tempos na.o muito grandes (enqua.nto que para tempos pequenos prevalece 0 comporta.-

mento t-n).

A pobre reprodutibilidade em polimeros e comum neste tipo de medida. Mesmo

o PVDF (x, altamente polar, se comporta desta ma.neira, tanto na polariza~ao quanto na

despolariz~a.o<t9). As amostras de Durolon- aqui pesquisadas se comportaram dessa

mesma forma, mas apesar disto algumas regularidades foram observadas.

Na figura 6.12 mostramos 0 expoente Xl das diversas amostras ja apresentadas,

em fun~a.o da temperatura em que se efetuou a polariz~a.o e despolariz~a.o, feitas estas a.
mesma temperatura. Nota-se que n foi razoavelmente constante, em tomo de 0,6 para

alguns casos, em outros em torno de 0,8.

1.0

0.8 8 0

• 0

% 0 0 0 0 0 00.6 0 0
c

0.4
ooסס0 Amostra B0.2 00000 Amostra C
** ••• Amostra D

0.0 10 30 50 70 90 110
Tp = Td (OC)



Na figura 6.13 mostramos 0 expoente n obtido na despolariz~a.o a. temperauta

ambiente (~30C) em fun~a.oda temperatura em que a amostra foi polarizada.

madamente constante (~,9). Ja. quando a polariz~a.o e despolariz~a.o foram realizadas a.
temperatura ambiente, n foi inferior,(~,8). Isto poderia ser devido ao maior volume livre

nas amostras recentemente aquecidas e que voltam a. temperatura ambiente, embora tais

diferen~as sejam observadas U8ualmente quando se passa de temperaturas acima de Tg para

aquelas abaixo de Tg, 0 que na.o e 0 caso aqui. Porem 0 Policarbonato apresenta uma rela-

xa~a.ointermediaria entre 800 e 120°C(1. 2) .

1.2

1.0

0.8 8
c 0.6 0

0.4

0.2

0.0
10

ooסס0 Amostra B - AI-AI
ceccO Amostra E - AI-AI
~ Amostra E - AI-Au
00000 Amostra F - Au-Au
••••• Amostra A - AI-AI

70 90 110 130 150 170
Tp (DC)

Nas figuras 6.14 e 6.15 mostramos 0 comportamento da conduta.ncia de despola-

riz~a.o em 1 minuto respectivamente para os casos mostrados na duas figuras anteriores. A

figura 6.14 traz apenas os resultados obtidos para as amostras B e C, visto que os valores

das conduta.ncias, apresentada pela amostra D, foram de intensidades bem superiores como

pode ser visto na tabela 6.5. Nela podemos observar que a condutancia da amostra B

apresenta um comportamento dependente da temperatura (ja. visto na figura 6.1) enquanto

que a amostra C apresenta dois comportamentos semelhantes, provavelmente devido a sua

depel}dencia com 0 campo eletrico (figura 6.5), um devido a despolariza~a.o referente a um

campo alto (~46KVfcm) e outro referente a um campo baixo (~lOKVfcm).
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Ve-se que na figura 6.15 encontram~e somente os resultados das condutancias

de despolariz~io obtidas para as amostras A E e F. Isto porque, como na figura anterior I

os va.lores obtidos para a amostra B (polarizada e despolarizada a. 2300) foram bem

superiores &Osaqui apresentados. Pod~e observar nesta figura que 0 comportamento da

condutancia e razoavelmente regular, exceto para a amostra E equipada com eletr6dios

AI-Au onde as condutancias se mostraram um pouco superiores.

00000 Amostro E - AI-AI
A66A4 Amostro E - AI-Au
00000 Am~tro F - Au-Au
*****Am~tro A - AI-AI
6.

O.OE+OOO 10 70 90 110 130 150 170
Tp (OC)

Apesar de toda variabilidade, parece haver uma anoma.lia no comportamento da

polariz~a.o eIetrica bem como da condu~ao na regiio de 500-9000, glosso modo. As medi-

das realizadas com a tecnica da temperatura oscilante, na amostra A, e que mostraremos



Os resultados mms surpreendentes s8.o aqueles obtidos na amostra X. Quando

este trabalho foi iniciado, estavamos certos que a polariz~8.o no Policarbonato, devida a.
presen~a das carboxilas em seu monomero, seguisse 0 comportamento usual de ser linear

com 0 campo eletrico, como se supoe na literatura (1) . E, desta forma, nio houve preocupa-

~8.o de se estudar em detalhe este ponto, tanto que sempre foi usado 0 mesmo campo

(10KVfcm) quando outros parametros foram variados. No entanto obtivemos nesta amas-

tra X que a polariz~io esta longe de ser linear com 0 campo, tendendo a urna satur~io,

em 700 e a 900e. Alias os resultados com a amostra e ja pareciam indicar este efeito, nas

tres temperaturas 500, 700 e 900e (ver figura 6.5). E, alem disto, em 700C 0 expoente n

tambem dependeu do campo, crescendo com este. Este Ultimo efeito poderia indicar que a

amostra, em torno de 700C, estaria sofrendo uma acomod~ao e que a dependencia real

seria com 0 tempo, e n8.ocom 0 campo.

Na tentativa de buscar explic~oes para estes efeitos, algumas medidas de cons-

tante dieletricas, assim como das perdas dieletricas foram realizadas. Entretanto 0 que

obtivemos, foram resultados bastante estranhos quando comparados com os que se costuma

ohservar em materiais polimericos. Foram ohservadas vari~oes crescentes da constante

dieletrica com a frequencia acima de 10KHz, e entre 0,5 KHz e 10KHz ohserva-se urn pica

em torno de 1KHz, entretanto estas vari~oes encontram~e na faixa de miIesimos, visto

que obtivemos valores da constante dieletrica real numa faixa compreendida entre 3,327 e

3,332. No que diz respeito a perda dieIetrica, observamos um comportamento praticamente

crescente, com urn pequeno vale apresentado em torno de 1KHz, com valor em torno de

l,5x10-3, chegando a atingir 25xlO-a a 100KHz. Observamos tambem, a 1KHz, com

temperaturas crescentes que a partir da temperatura de transi~8.o a (Tg ~ 14ooC), a

constante dieletrica passa a crescer rapidamente.

Na literatura ja se mencionou que a componente t"1l, ohservada em tempos cur-

tos durante a polariz~io do Policarbonato, n8.oe devida a dipolos(30) mas a. carga espacial

capturada em armadj]has junto ao eletr6dio emissor (3t>. Mas e da corrente de despolariza-

~8.oque tratamos aqui e se ela fosse derivada da carga espacial acumulada durante a polari-

z~8.o, ela refletiria a saida de cargas das armadilhas, que seria possivelmente um processo

termicamente ativado. Mas em muitos casos 0 expoente n, que indica a velocidade do



processo, foi razoavelmente constante. N a verdade nio sabemos explicar estas anomalias.

AB diferen~as observadas nas despolariza~oes feitas com diferentes polaridades,

com eletr6dios de mesmo metal ou nao, s8.o pequenas (figuras 6.7 e 6.8) e podem indicar

uma pequena particip~8.o de correntes de carga espacial no processo, diferentes mesmo

quando se usa 0 mesmo metal. Isto veremos no Capitulo IX em que estudamos a condu~ao

Para certificarmo-nos de que este comportamento e aparentemente espedfico da

temperatura de 700C, realizamos polariz~oes e despolariz~oes em outra amostra, agora a

1200C, a va.nos campos, nas duas polaridades. Elas est8.o mostradas, respectivamente para

as polaridades positiva e negativa, nas figuras 6.16 e 6.17.

0.0£+000
5 9 11

Ep ( KV/cm )

Figura 6-16 - Gd x Ep para 12000, polaridade p08itiva, tomad08
em t=O,4min. de medida.

0.0£+000
5 9 11

Ep ( KV/cm )

Figura 6-17 - Gd x Ep para 120°0, polaridade negativa, tomados
em t=O,4min. de medida.



Como se pode observar, nesta temperatura, as condutancias de despola.riz~a.o

apresentam um comportamento quase linear com 0 campo a.lem de nos parecer independen-

te da polaridade usa.da, como se observa nos dois casos.

No restante deste traba.lho continuaremos a interpretar os resultados como devi-

dos a. condu~ao e a. polariz~a.o, estes como dois fenomenos distintos (como na teoria apre-

sentada no capitulo V), embora nao tenhamos conseguido interpretar as medidas na amos-

tra X a 700C.



MEDIDAS DE POLARIZAQAO COM TEMPERATURA OSCILANTE (PTO).

Esta tecnica, consideracla como uma inov~ao do n0880trabalho, por nao ter sido

ate entao utilizada para 0 estudo de condu~ao e polariz~ao, consiste em se procurar oscilar

harmonicamente a temperatura, por exemplo (T=TIII+6T08en(wt)), onde Till e a tempera-

tura media durante a oscil~ao, 6To a amplitude, w a frequencia angular e t 0 tempo con-

taclo a partir do inicio da oscil~ao. A utiliza~ao desta tecnica se tomou p088ivel a partir do

trabalho de mestrado de M.N.Jaime( 11) que desenvolveu 0 sistema de controle e aquisi~io

de dados, que permite a vari~ao de temperaturas atraves de diferentes fun~oes. Este siste-

ma esta limitado exdusivamente, como citado anteriormente (Capitulo IV), pela inercia do

forno onde as amostras sio colocadas para a realiz~io das medidas. A limit~ao se mani-

festa (nas medidas de oscil~ao) no pedodo e na amplitude da oscil~io de temperatura

porque durante um cido completo de oscila~ao, 6bviamente, temos meio cido de aqueci-

mento e meio de resfriamento. Na primeira metade, ou seja, no aquecimemto nao encontra-

mos problemas porque 0 forno (como visto no capitulo IV) possui potencia suficiente para

suportar taxas crescentes de ate lOoC/min. Entretanto na segunda metade do cido, ou seja,

no resfriamento estamoslimitados a velocidade da troca de calor do fomo com 0 ambiente.

Sendo a amplitude de oscil~io cerca de 40C, ficamoslimitados a urn perlodo de aproxima-

damente 60 min (freqencia maxima de oscil~ao em tomo de 2,77xlO-4Hz) para as medidas

a mais baixa temperatura empregada (500C). 0 menor perlodo usado foi de 23,8 min. A

utiliz~io desta tecnica, neste trabalho, foi util na an8.lise dos efeitos de vari~ao da

suscetibilidade eletrica, assim como da vari~ da condutividade com a temperatura, que

os resultados do capitulo V mostraram. Esta tecnica foi pela primeira vez empregada para

estudo de materiais piroeletricos como Polivinilideno de Fluor (PVDF) (32-33) .



A ideia simples atras do metodo de oscila~&oe que sendo a corrente extema a

soma da corrente de condu~&oe da derivada em rel~&o ao tempo da polariz~&o, a oscila-

c;io da temperatura, da qual ambas dependem, com 0 campo constante, geraria uma com-

ponente em fase devido a. contribuic;io da conduc;io e uma 900 fora de fase devido a. depen-

dencia da suscetibilidade com a temperatura. A corrente teria uma defasagem de 900 a.
£rente se a suscetibilidade aumentasse com a temperatura e de 900 atras se diminuisse. Na

verda.de, como os c8.lculos mostrados no Capitulo V, as coisas podem ser um pouco ma.is

complicadas, mas, como veremos, e boa quando os tempos de polariz~ia sio rapidos

comparados com os perlodos das oscil~oes, como e 0 caso do Policarbonato.

A amostra A (citada no capitulo VI), apresentava uma a.lta conduc;ia. Sujeita-

mo-Ia a longas polariz~oes e despolariza.c;oese so entia procedemos a. primeira experiencia

de oscil~ia de temperatura. lnicia.lmente realizamos um tratamento termico, em curto

circuito, a 1200C durante 3 horas e a resfriamos na.tura.lmente ate a temperatura ambiente,

mantendo-a assim (temperatura ambiente e em curto) por 12 horas aproximadamente. A

seguir, a amostra foi aquecida ate ~ 116,50C e, nesta temperatura, aplicamos um degra.u de

tensio de 60V, 0 que representa nesta amostra um campo de polariz~io Ep=20KV / cm,

durante 240min, apos este tempo medimos a corrente que era da ordem de O,15pA. Eleva-

mos, a temperatura, a.inda com Ep aplicado, para 1240C e observamos, apos 0 mesmo tem-

po anterior, uma corrente da ordem de O,27pA. Com este procedimento se pretendia esti-

mar 08 va.lores maximo e minimo de corrente que obterfamos quando submetessemos a

amostra a oscila.c;Oesde temperatura em torno de 1200C. Mas como veremos a seguir, a

amplitude foi ma.ior.

Comec;amos a partir da,{0 processo de oscila.c;io da. temperatura, com uma fre-

quencia de 7xlO-4Hz (ou seja, um perfodo de 23,8 min) e uma amplitude de 40C, em tomo

daquela temperatura de T••=1200C, mostrada na figura 7.1 juntamente com a corrente

obtida..



maior junto aos m8.ximos e minimos. A teoria que foi desenvolvida no Capitulo V pressu-

poe variac;a.oharmonica e, desta forma, distorc;oes entre os resultados e a teoria devera.o

condutividade (devido ao tratamento antes refendo), duas caracterfsticas interessantes

podem ser vistas: 1) durante as oscilac;oes finais, a corrente chega quase a se tornar

negativa 2) uma aprecia.vel diferenc;a de fase entre a oscilac;a.oda corrente atrasada de mais

de 900 da oscilac;a.ode temperatura. Note-f3e que apesar da espera de 240min antes de se

Esta foi a maneira com que procedemos, embora, como comentaremos adiante (e a figura

7.1 mostra) esta diferenc;a de fase ja. se manifest a nas oscilac;oesantenores. Na figura 7.1, os

pontos at, b1 e a2 na oscilac;a.ode temperatura em LlT=O sa.o atingidos antes do que At, Bt

e A2 em que a amplitude de oscilac;a.oda corrente e zero, havendo pois um atraso desta em

relac;a.oa.quela.

Embora expressando a diferenc;a de fase ate a unidade do grau, estimamos que a

nossa precisa.o e de ~ ± 100.

-- Temperatura
• • • •• Corrente

~
120~

(Jla
r0-
c

11502 1.0E-012c:e...
o
u

'J
110'-"

O.OE+OOO o

Figura 7.1- Corrente e Temperatura oscilantes em func;a.odo tempo.
Tm=1200C, E = 20KVfcm.



Ainda, um exame mm detalhado das 08cil~oes mostra que tomando pontos

como ai, bl e a2, b2 em que a temperatura a a temperatura madia, VHe que 0 tempo albl a

urn pouco maior que a2b2 e esta diferen~a reflete na oscil~ia de corrente. Escolhendo-ee 0

ponto Al como 0 tempo correspondente a media das correntes 11e 12,Bl como a media de 12

e 13, e assim sucessivamente, vHe que AtBl<BtA2. Certamente que este fato limit a a

precisia da diferen~a de fase.

Quando obtivemos este primeiro resultado, de certa forma nos surpeendemos

pela grande diferen~a de fase (> 900) encontrada entre as oscilacoes de temperatura e da

corrente. Pensavamos ate entia que no maximo elas podiam ser de 900, quando a vari~io

da polariz~io prevalecesse (Eq(23) pag 34), a nio ser que, improvavelmente, a condu~io

diminuisse ao se aumentar a temperatura (outras medidas indicaram que isto pode ocor-

rer).

lato nos fez verificar se os val ores de RCs nio estariam contribuindo no aumento

da diferen~a de fase. Os C&Cul08mostrados no capitulo V nos permitiram verificar que para

esta frequencia, 0 atraso seria da ordem de ~150 (e de 50 para 0 menor, perfodo de 60min).

Notemos aqui que, de acordo com as Eqs.(25) e (26) do capitulo V, a possivel

haver diferen~as de fase negativas superiores a 900 (devido a contribui~io negativa da pola-

riz~io a parte em fase) mesmo que a condutividade, embora pequena, crescesse com a

temperatura.

Os valores da corrente 08cilante a 1160C e a 1240Csio superiores as de condu~io

as respectivas temperaturas (0,15 e O,27pArespectivamente). Isto mostra que aqui a contri-

bui~io da polariz~io super a a da corrente de condu~a.o indicando assim que a SU8Ce-

tibilidade diminui com 0 aumento da temperatura.

Atribuindo toda a amplitude da oscil~io a corrente de polariz~a.o, terfam08

2,2x10-13=-7,1.2x104.2r.7x10-4.4.8,85xlO-14dX/dT, Eqs(34) e (36), ou seJa,

dX/dT=-9,9x1O-4/OC.

Realizamos uma segunda oscil~ia a 1000C (figura 7.2) e resumimos os resulta-

dos, tambem para outras temperaturas, na Tabela 7.1, encabe~ada pela medida anterior.

Nesta segunda medida ampliou~e a diferen~a de fase, para ~1350 0 minimo da corrente

tornou~e significativamente negativo. Isto ja. parece indicar a existencia de uma resiatencia



que aumenta com 0 aumento da temperatura. Voltaremos a isto depois. N otemos que em

geral altas diferen~as de fase so foram observadas quando a condutancia da amostra tinha

sido reduzida.
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Figura 1.2 - Corrente e Temperatura oscilantes em fun~i<>do tempo.
T ••=l000C, Ep = 20KV/cm.

Passamos enti<>a realiza.r diversas medidas de oscil~io que separamos em dois

grupos, cujos resultados serio assim apresentados:

[

Com pola.riz~io previa
PTO

Com polariz~io no infcio da oscil~io:

Chama.remos de PTO, com pola.riza.c;a.oprevia, as medidas em que a amostra e

aquecida, ate a temperatura que sera utilizada como a media das oscil~oes (T.), e nesta

temperatura aplicamos 0 campo eletrico Ep por aproximadamente 120min (pola.riz~io

Isotermica). Em seguida, a.inda com 0 campo Ep aplicado, come~amos 0 processo de oscila-

<;ao da.temperatura e monitoramo8 as varia.c;oesda. corrente.



muito dificil de ocorrer, este aumento na conduta.ncia deve estar ligado a algum processo de

relax~a.o, ou ainda devido a algum processo de absorr;;a.ode a.gua, devido ao longo periodo

de repouso.

Da.dos Experirnentais

Esta.belecidos Observa.dos

Tm V FxlO-4 Om ~Om 4J

(°0) (v) (Hz) (fn-1) (fn-1) graus

120 60 7,0 3,8 3,7 -105
100 60 7,0 0,7 3,2 -135
160 60 7,0 5000 1670 -10
120 60 2,77 242 73 -8

120 60 4,16 175 40 -10
160 60 4,16 1200 560 -10
160 60 2,77 942 470 -10
100 60 4,16 250 130 -8

100 60 2,77 297 105 0
70 60 2,77 92 27 -4

70 60 4,16 78 25 -24

Apes a. terceira medida., passamos a. realizar uma. serie de medida.s de polariz~a.o

e despolariza.r;;a.oa 16000, tenta.ndo com isto, urn eventual retorno a.os nf.veis de corrente

obtidos a.nteriormente. Verificamos que, com este tra.tamento, a. ca.da.medida. reaJ.izada



aplicada Vp, 60V em quase todos os casos, a frequencia f em hertz (7,OxlO-4Hz corresponde

a 23min, 4,16xlO-4Hz a 40min e 2,77xlO-4 a 60min de periodo) e os valores obtidos da

condutancia media Gm, da amplitude da oscila~ao da condutancia ~Gm e da diferen~a de

Nas figuras 7.3 e 7.4 estao mostradas duas oscil~oes realizadas a 1200C, a primeira com

frequencia de 2,77xlO-4Hz (60min de perfodo) e a outra com 4,16xlO-4Hz (40min de perf-

VHe que na primeira a corrente e maior e sua queda e mais acentuada do que na segunda

(realizada, consecutivamente), cujo myel de corrente e menor.

4E-011 130
-- Temperatura
* * * * * Corrente 125

3E-Oll ---l
<l>

120~.-.. <D« ...•
"-' CI...•.
U C.•... 2E-011 (-? 115 ac:
u ..-..L-
L- 0
0 0<..l

110
'--/

1E-Ol1

105

OE+OOO 100
0 40 80 120 160 200 240 280 320 360

Tempo (min)



-- Temperatura
* * * * * Corrente

-l~
120.g

~.,
a,..
c

115 aV
+J
C
~a 1.0E-Ol1
(.)

d
110 -

O.OE+OOO o 120 160 200 240 280
Tempo (min)

100320

das de PTO com uma tensao menor (30V) e aplicadas no inicio das oscil~oes. No final de

cada medida (t=360 min), realizamos uma despolariz~ao a. temperatura Tm, usada como

media das oscila~oes.Alem disto, na tentativa de evitar grandes vari~oes de temperatura-

da, mante-la a 12000 em curto-circuito.

A equa~a.o(30) do capitulo V pode ser reescrita de modo que a parte em fase da

corrente seja da.da por: b+a.cos(n7r/2)=~Gm.Cos~ e a parte fora de fase dada por:

a.sen(n7r/2)=~Gm.sen~. Agora, com 0 valor e n, obtido das despolariz~oes, podemos esti-

mar (conforme mostrado acima) os valores de A e h, respectivamente relacionados com a

varia~a.o da suscetibilidade e da condutividade com a temperatura, para cada medida.

Entretanto, se na.orealizarmos a medida de despolariz~ao ap6s cada medida com tempera-

tura oscilante (como foi 0 caso de todas as medidas apresentadas na tabela 7.1), na.opode-

remos calcular os valores de A e h. Analisando os resultados experimentais obtidos, conclui-

mOBque A e 12 Beriambem representa.das por ate ht se estes fossem calculados da. seguinte



forma: b'=~Il'/V p=~GIlI'COS' e a'=~Ii/V p=~GIlI.sen" onde ~Il' e ~Ii represent am

respectivamente as componentes real e imaginaria da corrente oscilante, ~GIlI a amplitude

da condutancia e Vp a tensio de polariz~io aplicada. Port ant 0, fazendo os c&culos da

forma mais simples, como mostramos acima, verificamos que tanto § quanto .12 ficaram

de n, referentes a cada despolariz~8o realizada no final das oscil~oes. Como mostra a

tabela 7.2, os novos valores (al e bl) s80 proximos dOBvalores de § e .b. Isto nos permitira.

trabalhar com 0 novo conjunto al bl, de interpret~8o mais simples. Nota-se que 08 valores

de § e .12 so est80 indicados nest a Tabela para aqueles casos em que as diferen~as de fase

podem ser atribuidas tambem a. polariz~io. Com isso, exceto para 0 CaBO em que n foi

Dados Experimentais
Valores Calculados

Estabelecidos Observados

Till Fx10-4 Gill ~GIlI ~ n -a b -al bl

(OC) (Hz) (£0-1) (£0-1) grau (fO-1) (£0-1) (£0-1) (£0-1

150 4,16 466,7 153,3 -10 - - - 27 151

150 7,0 366,7 133,3 -22 1,05 - - 50,0 123,6

150 2,77 253,3 106,7 -5 1,04 - - 9,3 106,3

140 7,0 133,3 50,0 -30 0,91 - - 25,0 43,3

140 4,16 133,3 50,0 -25 0,71 - - 21,1 45,3

140 4,16 125,0 41,7 -20 0,64 - - 14,3 39,2

50 2,77 3,16 1,0 -145 1,03 0,57 ~,85 0,57 ~,82

65 2,77 2,0 0,83 -73 0,92 0,8 0,34 0,8 0,24

58 2,77 2,0 0,83 -123 1,30 0,78 ~,81 0,7 ~,45

70 2,77 2,17 0,77 -73 0,86 0,75 0,39 0,73 0,22

85 2,77 3,83 1,17 -32 0,86 0,63 1,1 0,62 0,99



Na. tabela 7.2 podemos verificar que, assim como na tabela 7.1, os valores de

diferen~as de fase continuam sendo pouco significativas. As medidas a. 1400C e talvez as de

150°0, em que as diferen~as de fase chegam a ser significativas, apresentaram os tra~os de

corrente, com forma acentuadamente triangular. Estes dois fatos podem estar ligados a.
proximidade de T g, quando as relax~oes do volume livre sao importantes (ver fig 7.5 e

7.6). Por nao atribuirmos as diferen~as de fase a. polariz~a.o, somente os valores de ale bl

sao mostrados na tabela 7.2.
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Figura. 7.6 - PTO sem polariza.c;aoprevia., f 7,OxlO-4Hze Tm=15QOCe E=lOKV fern.



Para valores de temperatura media iguais a 500C, 580C, 650C e 700C, voltamos a

obter diferen~as de fase elevadas. Como se pode perceber, estas diferen~as de fase sempre

polariz~ao, como antes observado. Pod~e observar nesta tabela que, especialmente para

as temperaturas de 500C e 580C, obtemos valores bl negativo.

Nas figuras 7.7 a 7.11 esta.o mostradas as oscil~oes a 50, 58, 65, 70 e 850C, todas

realizadas com 0 maior perfodo (lh). Outra vez aqui as diferen~as de fase tomaram-se em

algumas delas maiores que 900, indicando, admitida precisao suficiente, que a condutivida-

de tambem decresce com 0 aumento de temperatura. Note que 0 valor negativo de bl em

500C indica entao que a condutividade esta. diminuindo 0 que e confirmado pelo valor de

Gm menor a 580C. Como Gm a. 580C e 650C tem 0 mesmo valor, e hi e negativo a 580C e

positivo a 650C, conclue-se que 0 minimo da condutividade ocorre entre estas

temperaturas, ~ 620C. Medidas de polariz~a.o termoestimulada (TSP) confirmam a

existencia de anomalias nesta regia.o de temperatura (Capitulo VIII).
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AB duas primeiras medidas da tabela 7.1 forneceram tambem altas diferen~asde

fase. Por causa disto, elas estao incluidas na tabela 7.3 junto com as cinco wtimas da

tabela 7.2, na qual se apresentam os valores calculados da varia<;a.oda condutividade e da

suscetibilidade com a temperatura utilizando 0 metodo mais simples mostrado



anteriormente (ja. que 0 desconhecimento de n nie> e importante, como a tabela 7.2

mostrou).

Dados Observado8 Oalculados

Tm LiGm tP Liu/ liT -dX/dT
(00) (fO-1) graus x10-19 'IT x10-3 R

120 3,7 -105 -I,D I,D
100 3,2 -135 -24 1,89,
50 I,D -145 -1,05 2,2

58 0,83 -123 -0,87 1,36

65 0,83 -73 0,48 1,36

70 0,77 -73 0,25 1,48

85 1,17 -32 1,05 2,62

Portanto, valores de dX/dT s8.o da ordem de -l,5x10-S/0C. Este valor nos

permitira estimar a ordem de grandeza da corrente de polariz~ao quando a amostra e

aquecida uniformemente (capitulo VITI).

Devido a.o fato de as correntes de polariz~8.o n8.o serem estacion8.rias, 0 valor

medio da condutancia caia no tempo em cada medida e tambem de medida a medida (pela

limpeza). Como nas medidas da tabela 7.1 para a tabela 7.2 as condutividades foram

caindo, as quedas observadas nas medidas referentes a tabela 7.1 foram mesmo maiores do



diferen~asde fase variaveis (pois a eondu~io estaria eaindo)I elas sao poueo dependentesdo

tempo.

das oscil~oes. Na figura 1.12 mostra-se a correl~io entre ~Gm e GII para medidas a 120,e

100C, com duas frequencias. Ve-se que ~GIll se mantem constante, apesar de Gill variar

substancialmente. Esperar-se-ia, urn comportamento linear, ~Gm = a.Gm, como comenta-

remos a seguir. Mas isto nio se observa pois ~GlII parece ser constante. 0 resultado estaria

a indicar que a condu~io apresenta duas componentes, uma delas que desaparece com 0

tempo e nio depende da temperatura, e outra, responsavel pelo estado estacionano e que

dependeda temperatura.
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Na figura 7.14 mostramos DoOm/Om como func;a.ode Om. para a.queles casos em

que atribuimos a. condutividade a amplitude da oscilac;ao da corrente. Uma relac;a.o

d i [U].
dT= kT2

1

d: - [k~2]~T

~ 150°C-160"C
00000 Outros Temperoturas

d 0.6
-'""

E
~ 0.4-

0.2

a
o

o0r..a ,~

0.0
10

Ve-se da figura, onde os resultados referentes a altas temperaturas (150-16000)

estao em cfrculo, que nao parece haver correla~ao entre I.i.Gm/Gm e Gm, e com T. 0 valor

medio e de 0,4 0 que da. para U, usando T~1300+2730=403K, urn valor ~1,4eV, que se situa

entre 08 valores de alta temperatura (2eV) e os de baixa (O,4eV) obtidos no capitulo VI e



o metodo aqui introduzido de oscilac;ao de temperatura para 0 estudo das pro-

priedades de transporte e polarizac;ao em dieletricos mostrou-se de proveito para a an8lise

das propriedades eIetricas do Policarbonato. Acreditamos que ele fome~a a ordem de gran-

deza dos coeficientes de variac;ao com a temperatura da condutividade e da polarizac;ao, isto

quando identificadas as causas da variac;ao. Esta identificac;io pode ser trabalhosa, devido a

variabilidade da amostra. Por exemplo, saber se as diferen~as de fase observadas a

140-15000 sio devidas a relaxac;oes pr6prias da proximidade a Tg pode nao ser uma tarefa

simples.

Observou-se tambem que as diferen~as de fase sempre foram negativas, mesmo

naqueles casos em que os efeitos da condu~ prevaleciam. Estas diferenc;;asde fase negati-

vas devem ser atribuidas, como mostra a an81ise do capitulo V, a. combinac;ao: resistencia

de medida, capacitancia da amostra e frequencia empregada. De preferencia, frequencias

menores devem ser empregadas. Seria aconselhavel um estudo mais aprofundado para se ter

certeza de que nio h8.outra fonte sistematica de erro envolvida, por exemplo, um estudo da

distribui~ao de temperatura ao longo da superffcie da aInostra seria interessante.

Quanto as anomalias observadas na regiao de 60°0, elas serao confirmaclas nas

medidas de polarizac;ao termoestimulada (TSPO) que mostraremos no proximo capitulo e

ja. tinham sido antecipadas pela an8lise das medidas isotermicas. Elas devem estar relacio-

nadas com uma sub-relaxac;ao que 0 Policarbonato apresenta, comec;;andoem 8000, em que

ha. uma diminuic;;aodo volume livre (2). Os nossos resultados parecem indicar que ela se

extende ate temperaturas mais baixas.

Nao sabemos avaliar se 0 tratamento a 12000 a que foi submetida a amostra teve

alguma influencia nos resultados. Depois deste longo tratamento (~ 1mes) a amostra apre-

sentou um espectro de DSO modificado, com urn pica a 5200 que desapareceu numa segun-

da varredura, quando na primeira a temperatura foi acima de Tg (figura 3.4, capitulo III).



CAPíTULO vnI

MEDIDAS TERMO ESTIMULADAS

8.1- Introdução

8.1.1- TSC - Correntes Térmicamente Estimuladas(34)

86

Um dos métodos mais utilizados para a investigação dos parâmetros associados a

níveis de energia localizados em materiais dielétricos é o (TSC) "Thermally Stimulated

Conductivity", também conhecido como "Thermally Stimulated Currents". O princípio

deste método, segundo Mckeever e Hughes(35) foi introduzido por Randall and Wilkins

(1945) na área de luminescência, mas a utilização da temperatura variável no estudo de

dielétricos já fora utilizado por Gross e Denard (36) em 1945. Bucci e Fieschi (31) em 1964

deram expressões quantitativas para centros isolados. Nesta técnica, registra-se a corrente

que flui através da amostra quando ela é submetida a um aquecimento com taxa de cresci

mento bem controlada. Para a realização desta técnica, são necessários quatro passos:

1- A uma temperatura Tp (temperatura de polarização) aplica-se um campo elétrico (Ep)

na amostra por um tempo tp.

2 - Resfria-se a amostra até a temperatura To que geralmente é a temperatura ambiente

ou a temperatura do nitrogênio líquido.

3 - Curto-circuita-se a amostra (Ep = O ) o tempo necessário para que estabeleça-se o

equilibrio (deixe de existir o transiente de corrente).

4 - Aquece-se lentamente a amostra com uma taxa de variação da temperatura ({3) conhe

cida e constante. Neste passo, registrando a corrente, obtem-se o espectro da variação da

corrente com a temperatura.

As técnicas de TSC e TSDC foram concebidas para medir os efeitos dipolares,

quando a amostra é submetida a uma variação de temperatura.



Na tecnica descrita acima, Vanderschueren and Gassiot(38) citam como (ITC)

"ionic thermocurrent technique" ou (TSDC) "thermally stimulated depolarization cur-

rents" e, quando, no passo 3 0 campo Ep for diferente de zero e tambem diferente do campo

aplicado no passo I, eles denominam como (FITSC) "Field-Induced Thermally Stimulated

Currents". Na figura 8.1 mostra-se um diagrama com os passos de um TSC.

No caso do nosso trabalho, denominaremos esta tecnica como (TSC) ou, por

extenso Corrente Temncamente Estimulada.

E

Ep ----

Uma tecnica alternativa para a observa~a.o de orient~oes dipolares e conhecida

como TSPC ("Thermally Stimulated Polarization Currents"). Esta tecnica tem sido utili-

zada para a identific~a.o de picos, em espectros Corrente-Temperatura, devidos a dipolos.

Entretanto nestas medidas e comum observar-se contribui~oes na corrente devida a cargas

espa.ciais (pico p). Para a realiza.c;a.odesta tecnica, e necessaria a seguinte metodologia:



1 -A amostra. e resfria.da. a.te a. tempera.tura. do nitrogenio ou toma.da. a. partir da. tempera.-

tura. ambiente (To), considerando que nesta. tempera.tura. os dip6los estejam em posic;oes

randomicas.

2 -Aplica.~e um campo eletrico e monitora.~e a.corrente que flui a.tra.vesda. amostra.. lnici-

almente e observa.do um tra.nsiente de corrente devido a.parte ca.pa.citiva.da. a.mostra. e um

decaimento de corrente devido a. func;a.oa.bsorc;aodieletrica.; uma. grande quantida.de de

dip6los permanecerao sem ser alinha.dos devido a.o tempo de relaxac;ao ser da. ordem de

horas para. esta. tempera.tura..

3 -Aquec~e lentamente a. amostra. com taxa. conhecida., monitora.ndo a. eventual vari~ao

da. corrente-tempera.tura. e observa.~e picos oriundos de alinhamento dipolar com 0 campo

eletrico.

Esta. tecnina. permite observar, a.lem das vari~oes cita.das no TSC e no TSDC,

as vari~oes da. condutividade eletrica. das amostras, quando ocorrem vari~oes de

tempera.t ura..

Tomamos a. amostra. E, ja cita.da anteriormente, e a aquecemos ate Tp=500C,

700C elOOoCrespeetivamente para cada TSC. Quando na temperatura. desejada., aplicamos

uma tensao correspondente a. um campo eletrico Ep= lOKV/ cm por um tempo tp=40 min,

(polarizac;ao isotermica.) obtendo neste passo correntes da ordem de pA. Ap6s este passo,

resfriamos a amostra ainda. com 0 campo aplicado, ate a. temperatura. ambiente. Colocamos,

a. tempera.tura. ambiente, a. amostra. em curto circuito (despolariza.c;ao) e observamos, tam-

bem neste passo, correntes da. ordem de pA (os resultados referente as medidas de polariza.-

c;aoe despola.rizac;aoestao mostra.das no ca.pitulo VI - Ta.bela 6.7). 0 fato das correntes de

pola.riz~ao e de despola.riz~a.o serem da mesma. ordem de gra.ndeza prenuncia. que as cor



rentes termicamente ativadas devem ser pequenas, como de fato se ve na figura 8.2. Ela

taxa controlada de lOC/min.

Eeperavamos que a corrente de TSC tivesse um sentido negativo durante todo 0

processo, tendo 0 conhecimento de que quando se polariza positivamente uma amostra, as

termogramas da figura 8.2 isto nao ocorre acima de ~ 800C.

Neste termograma podemos verificar as mudan~as ocorridas quando variamos a

temperatura de polariz~io.

2 - Embora um f&to nao comum, podemos observar ainda que para Tp = 50 e 100C os

termogramas most ram aparentemente um pico positivo e que se desioca para a direita, ou

seja, para a regiao de mais altas temperaturas.
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Figura 8.2 - Termograma de TSC com eletr6dios AI-AI. Ep=lO KV/em,
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3 - Para Tp = 1000C observamos, agora sim no sentido eorreto, um pieo ou um eome~o de

pico em tomo de 12000. Mas note-se que mesmo para Tp-100C e 5000, h8. uma depleC;80



na corrente ja. positiva nas vizinhan~as de 12000.

4 - Era inicialmente esperado, conforme mostra 0 diagrama da figura 8.1, que ap6s 0 pico,

a corrente atingisse um valor igual a zero e a.fpermanecesse; porem em varios experiment os

com policarbonato, e isto sera. mostrado posteriormente, observamos um comportamento no

qual as correntes sempre apresentam uma tendencia crescente com a temperatura, mesmo

em curto circuito, indicando a existencia de uma f.e.m. que parece depender da ordem de

metaliz~a.o dos eletr6dios (voltaremos a este assunto depois).

5 - Para as temperaturas de polariza<;a.outilizadas na figura 8.2 nenhum pica de corrente,

na regia.o de Tg, foi observado.

Foram tambem realizadas medidas de TSC com eletr6dios AI-Au (Alumf-

nio-Ouro), assim como Au-Au (Ouro-Ouro), para se verificar eventuais mudan~as na

corrente da f.e.m. Utilizamos nestes casos as amostras E e F, as quais ja. nos referimos no

capitulo VI, onde encontram~e, nas Tabelas 6.8 e 6.9 respectivamente, relacionados os

valores das medidas de polariza<;a.oe de despolariza<;a.orelativas a cada termograma de

TSC apresentado nas figuras 8.3 e 8.4. Nos termogramas de TSC da figura 8.3, podemos

observar as varia<;oes de corrente quando utilizamos eletr6dios (AI-Au) para diferentes

temperaturas de polariza<;a.oe na figura 8.4 com eletr6dios (Au-Au). Observa~e nestes

casos, eletr6dios AI-Au e Au-Au, que os termogramas apresentam comportamento seme-

lhante 8.quele apresenta pela figura 8.2, principalmente para a temperatura de 1000C.

Entretanto, nota~e que, as medidas de TSC realizadas com a combina<;a.ode eletr6dios

(AI-Au), apresentam correntes mais elevadas, ja. em 800C, que as mesmas medidas para

uma amostra equipada com eletr6dios iguais (ver figura 8.2 onde a amostra possuia

eletr6dios AI-AI). Embora tenhamos usado amostras diferentes, podemos sugerir que este

fato esteja ligado a. f.e.m (mostraremos estes efeitos no capitulo X). A diferen~a citada

acima sera. melhor visualizada nos termogramas comparativos que apresentaremos no

sub-item 8.2.3.
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Figura 8.4 - Termograma de TSC eom eletrOdi08 Au-Au.Ep=lOKV fern,
tp=4Omin, Tp=50, 70 e 1000C.

Nas figuras 8.5, 8.6 e 8.7 fazem08 uma eompar~80 entre as medidas realizadas

eom diferentes eletr6di08 (indiead08 nas figuras) para as temperaturas de polariz~80 50°,



700 e 1000C respectivamente. Como pode ser observado, nos termo gramas das tres figuras,

as medidas de TSC realizadas com eletródios AI-Au, em todos os casos crescem mais rápi

damente que as medidas realizadas com as outras combinações de eletródios, ou seja, AI-AI

e Au-Au.
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Figura 8.5 - Termogramas de TSC para diferentes eletródios.Tp=500C,
tp=40min, Ep=10 KVIcm.
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Figura 8.6 - Termogramas de ~SC para diferentes eletródios. T p=700C,
tp 4Ormn, Ep=10 KVIcm.
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Figura 8.7 - Termogramas de TSe para diferentes eletrodios. Tp=1000e,
tp=40min, Ep=lO KVfcm.

Nas figuras 8.5, 8.6 e 8.7 podemos observar que, nos termogramas onde foram

utilizados eletrodios iguais (AI-AI e Au-Au), as variac;oes s8.osemelhantes e n8.o ocorrem

apresentada pelas amostras com eletrodios AI-AI e um pouco maior, nas regioes de altas

temperaturas, que a apresentada pelas amostras com eletrodios Au-Au. Verifica-se que nos

termogramas onde S&o utilizados eletrodios AI-Au, os picos de corrente aparecem geralmen-

te cerca lODe antes dos picos fornecidos por amostras com eletrodios iguais, provavelmente

pelo efeito da maior f.e.m.(ja. citada nos capitulos anteriores e que sera. mostrada no capitu-

as picos de corrente observados na regiao 600C-800e parecem ser genuinamente

dipolares. A medida realizada a 1000e poderia indicar que a este pica um outro se seguiria,

o qual, no ent ant 0, acaba nao se mostrando pelo efeito crescente da f.e.m., que ja. se faria

sentir a partir de 800e. A diferen~a entre a f.e.m. para os diversos contatos explicaria as

mudan~as para os casos em que estes s8.odiferentes.



Nas figuras 8.8 e 8.9 apesentamos novas sequencias de TSCs, utilizando agora

temperatura de polariz~ao Tp=1600C (a.cima de Tg) e campos de pola.riz~aa Ep=lO, 20 e

30KVfcm tanto positivo (figura 8.8) quanto negativo (figura 8.9), com tp=25min. Os resul-

tados relativos as medidas de pola.riz~aa e de despolariz~ao, encontram-se na Tabela 6.6-

capitulo VI. Nela se ve que as correntes de polariz~ao a 1600C e as de despola.riz~ao

diferem bastante (Ipfld ~ 300). Nelas (fig. 8.8 e fig.8.9) podemos observar que para tempe-

raturas de polariz~aa acima de Tg (1600C) os termogramas apresentam urn pica bem

definido, cara.cterizando 0 Tg do material entre 145,5 e 14700 (urn pouco abaixo do valor

de Tg encontrado nas medidas de DSC mostradas no capitulo III). As correntes agora saa

bem superiores aquelas obtidas com polariz~oes abaixo de Tg (10-12e 1O-14A).Um segundo

pica em torno de 1600C e tambem observado.
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Figura 8.8 - Termograma de TSC - ~=1O, 20 e 30KVfcm, tp=25min,
Tp=160 O.



mente proximo de 1700C, for~do as correntes para valores negativos. Note que aqui ocor-

reu urn efeito, da f.e.m., inverso daquele apresentado nas figuras 8.2-8.7 (aqui tambem

utilizou-ee eletrodios AI-Ai). Antecipando resultados mostrados no capitulo X, 0 sentido

da f.e.m. parece estar ligado a. ordem de metaliz~io.

esgotamento de possiveis cargas espa.ciais e ainda sem contar com a ausencia de campo

eletrico extemo, porem isto nie se observa.
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Figura 8.9 - Termograma de TSC - Ep=-10, -20 e -30KV /cm, tp=25min,
Tp=15QOC.

A figura 8.10 mostra a dependencia do maximo do primeiro pica de TSC com 0

campo de polariz~io, quando utilizamos a temperatura de polariz~io Tp maior que a

temperatura de tra.nsi~io T g. Embora variando linearmente com 0 campo, as extrapol~oes

das retas nie passam pela origem, talvez pelo efeito da f.e.m., superposta a. corrente de

TSC. Para verificar esta hipotese fez-ee a an8.lise dada a seguir.



Figura 8.10 - Intensidade do m8.xim.odo 10pico de TSO x Ep
+Ep (0) e -Ep (*)1 ~ 14500.

De acordo com os resultados e discussoes expostas acima, vamos supor que as

corrente apresentadas pelo TSO sejam assim representadas:

1) para os campos de polariz~io positivos 1(-) = -I~Ifem

2) para os campos de polariz~io negativos 1(+) = + Itsc-Ifem

sentido nas figura 8.8 e 8.9, e os sinais das correntes Itsc de acordo com os campos de

polariz~a.o. Fazendo a rela~a.oalgebrica entre 1 e 2 teremos como resultado:

1(+)-1 (-) _Itsc---2--
I ( + ) + I (-) = -If em

2

Na figura 8.11 apresentamos, da anwe mostrada acimal os termogramas de

TSO mostrados nas figuras 8.8 e 8.9, agora isentos da f.e.m. Apos a analise obtivemos os
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Figura 8.11 - Termogramas de TSC obtidos da rela.<jao1(+) - 1(-)
para diferentes campos Ep.

Na figura 8.12 apresentamos os termogramas da f.e.m. obtidos da opera.<jao

mostrada acima (para as figuras 8.8 e 8.9), que compararemos com valores obtidos para

casos em que a amostra foi aquecida sem a presen~a de campo eletrico e sem polariza.<jao

previa, que serao mostrados no capitulo X. Rigor08amente, eles deveriam ser independentes

do campo, mas isto so oeorre para. 10 e 20KV fem.

!- -2E-011

0000010KV!cm
••••• 20KY/em
••••• 30KY/em

140
Temperatura (OC)

Figura. 8.12 - Termogramas da. Ifelll obtidos da rela.<jao1(+)+1(-).



o pica observado a 14500 e certamente devido a dipol08 que se desorient am ao

chegar Tg. Seria 0 chamado pica a. 0 de mais alta temperatura, que coincidiu com a tem-

peratura de polariza~io, poderia ser atribuido a uma distribuic;ao larga nos tempos de rela-

x~io (20) nio fosse 0 fato de nao ser linear com 0 campo. Este Ultimo fato poderia indicar

tratar-ee de um pica 1, caracterfstico de carga espacial e que se segue ao pica a. E interes-

sante notar que Vandershueren e Linkens( J), ao contrano, obtiveram um intenso pica em

1500C e um pequeno ombro a 1600C.

Neste item, conforme a tecnica descrita em 8.1.2, apresentam-ee os resultados

obtidos em medidas de TSPC tanto ascendentes quanto descendentes. Durante a apresenta-

Ciaodos resultados, descrevemos em cada caso, 0 tipo de TSPC utilizado.

Neste caso, assim como em todas as medidas apresentadas neste sulritem, as

amostras foram polarizadas a. temperatura ambiente e, quando as correntes eram suficiente-

mente baixas, da ordem de 10-14A, comec;amos 0 aquecimento com taxas constantes da

ordem de 10C/min, sempre com 0 campo eletrico aplicado. Verificou-ee em todos os casos

que, no inicio do aquecimento, a corrente seguia a orientac;ao contraria a do campo eletrico

aplicado. 0 pica (ou vale), apresentou-ee no inicio das medidas de TSPC, nas proximidades

de 400C (dependendo do sinal da tensao aplicada). Pelos resultados do capitulo VII pode-

mos dizer que este comportamento se deve a. uma diminuic;ao da suscetibilidade com a

temperatura.

Na figura 8.13 mostra-ee 0 termograma de urn TSPC, em que a amostra foi

anteriormente tratada termicamente a. 500C, em curto-drcuito, durante 15 horas e entao,

resfriada ate a temperatura ambiente,~ 220C. Nesta temperatura, aplicou-ee 0 campo ele-

=O'EEO'E r0' E13 r0'4>=0' >13 rJ ~13t reo tempo ap6s a aplicac;ao ou remoc;a.odo campo eletrico



externo e n e geralmente proximo da unida.de. Estas correntes estao liga.das a. resposta de

dipolos a. aplic~ao do campo eletrico. Superposta a. corrente de polariz~a.o geralmente ests.

presente uma corrente de condu~ao (capitulo V).

Para as medidas que serao

10-11

10 -10

10-11

10 -12

,.....10 -13

«
......,10-14

~-1 0 -Ie
c~-10 -14...
8-10 -13

_10-12

_10-11

-10 -10

-10-11

o 40 60 80 100 120 140 160 180
Temperatura ( °C )

I)-c
~ -5.0E-014
o
()

Regiao ampliada
do figuro 8.13

-1.5E-013 o 40 60
Temperatura (Oe )



ativados. Um deles abaixo de 14400 (abaixo de Tg) e outro a.cima desta temperatura

(a.cima de Tg). Na figura 8.15 mostra-se a corrente eletrica em fun<;ao do reciproco da

temperatura absoluta. Os valores foram ajustados com 0 mesmo metodo utilizado no capi-

tulo VI. Pode-se verificar nesta figura que a corrente devido a. polariza<;ao parece se tomar

import ant e, assim como vimos no capitulo VII. De a.cordo com dX/ dT para 8500 mostrado

na tabela 7.3, 0 valor esperado para a contribui<;ao da polariza<;ao seria A.dX/dT.Eo.E./3,

que leva a.o valor de ~ 2,7x10-13A. Ve-ee na figura 8.15 que na regiao de 8500 a corrente

Na figura 8.15 obteve-se, na regiao compreendida entre 7800 e 144°0, valor para

a energia de ativa<;a.oigual a O,9geV e entre esta ultima temperatura e ~ 180 00, 2,66eV.

Para medida semelhante, utilizando campo Ep(-), a energia de ativa<;ao foi igual a l,04eV e

En. Ativ. £PC+)
~2.66 eV
00000 0.99 eV
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Neste caso, as amostras foram aquecidas ate a temperatura de polariz~ao

Tp=1200C e, nesta temperatura, aplicamos 0 campo eletrico Ep=10KV /cm durante 20

minutos aproximadamente quando entao come~amos 0 resfriamento controlado, ainda com

ocampo aplicado, com taxa de aquecimanto fJ -o,80C/min ate 540C e depois 0 aquecimen-

to com /J=O,80C/min ate 1200C. Este tipo de medida foi realizado para se tentar separar a

contribui~ao da condutividade e da polariz~ao admitindo que a corrente total que flui no

circuito poderia ser decomposta como It = Ie + A.Eo.f3.Ep.dX/dT onde It = It (para 13

positivo) e 11 (para 13 negativo), Ie e a corrente de condu~io, 13 a taxa de aquecimento

(negativa na descida e positiva na subida da temperatura), Ep 0 campo eletrico e dX/dT a

vari~8.o da suscetibilidade com a temperatura. Isto seria verdadeiro se a corrente de

polariz~ao nao apresentasse retardos devido a polariz~ao atrasada. Esta tentativa e

aconselh8.vel por duas razoes: em primeiro lugar, 0 uso da rel~ao teorica aproximada

Eq.(41) do capitulo V, nao e simples; em segundo lugar os resultados do Capitulo VII

mostraram que os efeitos de retardo nao sao t8.o grandes. Entio, somando e subtraindo

algebricamente com It e 11, poder~e-ia obter a condutividade e dX/dT como fun~io da

temperatura. Numa segunda experiencia, utilizamos taxas de aquecimento e resfriamento

de ::t:: 0,4 0C, com os limites de temperatura variando entre 800C e 450C, come~ando a

mesma em 800C durante ~ 20 min, quando come~amos entao variar a temperatura com a

taxa 13 citada. Nesta medida fomos a temperaturas mais baixas, mas tivemos que diminuir

a taxa de vari~ao da temperatura.

A inversio da razao de vari~io de temperatura com 0 tempo ests. mostrada na

figura 8.16 e refer~e ao termograma da figura 8.17. VHe que 13 rapidamente inverte de

sinal mas n80 se mantem ent8.o constante, oscilando durante algum tempo. Na figura 8.17,

mostra-se na sua legenda 0 valor do campo eletrico (Ep) e a taxa de aquecimento e/ou

resfriamento (::t:: 13). Assinalamos nos termogramas atraves das retas limites AA', as regiOes

(a direita) em que tanto na descida como na subida, as razoes s8.oiguais em valor absoluto.
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Figura 8.17 - Termograma de TSPO - Ep=10KV /cm e 1,BI=O,800/min.

Nas figuras 8.18 e 8.19, m08tra-se respectivamente a varia.c;a.oda tempera.tura

com 0 tempo e 0 termograma de TSPO quando a tempera.tura foi variada de 8000 a 4000,

ximo a ela, a corrente de subida e mais negativa que a de descida -0 que daria urna condu-

tividade negativa- mas isto nao se observa na figura 8.19, p08sivelmente porque at IPI foi



agora menor e isto seria devido a. influencia negativa da corrente de polariz~8.0 na subida

da temperatura e positiva na descida. Mas, aqui esta. um ponto £raco do metodo 0 qual nao

leva em conta a queda da corrente de polariz~ao apOs a aplica~a.o do campo. Para apreciar

este efeito, a. direita no gr8fico da figura 8.19 mostra-ee a corrente descendente (ai a tempe-

ratura era constante). Poderia ocorrer que a diferen~a na corrente quando a temperatura

volta a 8000 fosse, em parte pelo menos, devido ao aumento do tempo de polariza~a.o.
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Figura 8.19 - Termograma de TSPO - Ep=lOKV /cm e 1,8I=O,400/min.



figuras 8.17 e 8.19. VHe que, na regiao de intersecc;ao de temperatura entre as medidas

rea.lizadas com taxas diferentes, as varia.c;oesda suscetibilidade, negativas, foram bastante

coerentes e em tomo dos va.lores obtidos no capitulo VII, isto e, ~ 10-3/°0. Segundo 0

gra.£ico, dxldT se torna mais negativo para temperaturas menores, mas, 0 que nao e

plausivel, tambem para temperaturas maiores a partir do minimo a ~ 9000.

~ {Ji:= o.a"C/min -0.63 eV
~ {j= O,8°C/min - 0,26 eV
~ {j= 0.4°C/min - 0,.37 eV

.........
'j
p
•.......10-3

I-

~x..:2.

10 ~.5 2.7 2.8 2.9
103/T (1/K)

Figura 8.20 - Varia.c;aoda suscetibilidade com 0 inverso
da temperatura absoluta.

Na figura 8.21 mostra-se a condutividade como func;a.ode liT e ja. nao se obtem

a mesma coincidencia naquela regiao de temperatura comum dos graficos da fig 8.17 e 8.19.

A energia de ativa.c;aopara temperaturas acima de 8000 coincide razoavelmente com a da
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Figura 8.21 - Varia~ao da condutividade com 0 inverso
da temperatura absoluta.

com 0 metodo de temperatura oscilante. A hip6tese feita de se desprezar os efeitos de

atraso na polariz~a.o deram resultados razoaveis para as temperaturas mais baixas. Sena

interessante monitorar a corrente depois de se atingir a temperatura de partida para se

verificar comoela se comporta durante a estabiliz~a.o da temperatura.



MEDIDASDEOONDUQAO

Neste capitulo, como haviamos citado no capitulo VI, faremos uma an8.lisedas

propriedades de condu<;a.ona amostra A, utilizada nos capitulos anteriores. Para isso

apresentamos uma serie de medidas de polariza<;aoe de despolariza<;ao,realizadas a uma

temperatura, na maioria dos casos, a 12000. Usaremos nas an8.1isesque se seguem os

principios enunciados no capitulo V, tentando separar os efeitos de volume e os de

superficie (eletr6dios). Esclarecemos que faremos, neste capitulo, a discU8Saorelativa as

medidas, no proprio item onde elas estao apresentadas.

Neste item mostraremos uma serie de medidas de polariza<;a.o e de

despolariza<;ao,tendo a primeira um tempo de dura<;aotp=2min e a segunda urn tempo de

dura<;aa td=4min. No tempo de 2 min, os processos de polariza<;a.odipolar ja nao saa

importantes. Com urna despolariza<;a.ode 4 min, eventuais efeitos de carga espacial ja se

desvaneceram. Assim sendo, poder~e-ia considerar que cada medida se inicia com a

amostra limpa de cargas.

Para as medidas que aqui apresentamos, retiramos sempre os dois prlIIlelros

pontos porque estes nos pareceram comprometidos com 0 valor do RC de medida que foi da

ordem de 6 segundos. Pontos a.o longo do eixo indicam 0 momenta da aplica<;aa ou

desaplica<;aoda voltagem.

Nas figuras que seguem, apresentamos uma serie de sucessivas polariza<;oese



despolariz~oes a 1200C,com voltagens aplicadas de 10, 20, 30 e 40V se altemando. E hom
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Nota-se que 88 correntes de despolariz~ao caem mais rapidamente (lmin) do

que com longa polariz~ao (2 min), 0 que pode decorrer do principio da superposi~ao.Sendo

to 0 tempo de polariz~io, a corrente de despolariz~ao e proporcional a



tempos de 30 e 60 segundos, assim como os valores das tensoes de polarizac;a.o, para se

avaliar 0 comportamento das despolarizac;oes com relac;ao ao campo eletrico aplicado. No

capitulo VI, haviamos visto que a amostra X apresentara dois comportamentos diferentes

na despolariz~a.o.

1) Para 7000 as suas despolarizac;oes nao eram lineares com 0 campo.

2) Para 900C, as correntes de despolariz~ao foram praticamente lineares com 0

Tensao Id(3Ds) Id(6Ds)
(V) (pA) (pA)

10 0,25 0,08

20 0,48 0,17

30 0,64 0,23

Como pode ser verificado nas figuras 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4, transcorrido 0 tempo de

cerca de 1min, a corrente de despolariz~ao ja. se torna pequena; arbitramos chamar de

embora haja urn pequeno erro envolvido. Os valores tornados para 1(0) estao indicados por

urna seta nas respectivas figuras. Na tabela 9.2 apresentamos estas correntes, assim como

os valores das respectivas tensoes. Na figura 9.5 apresentamos os valores da tabela 9.2.



Tensao 1(0)

(V) (pA)

10 0,4

20 1,2

30 1,97

40 3,75

20 30
Tenseo ( V )

(1) Nota-se que as correntes mostraram boa reprodutibilidade, independente da

previa polariz~ao. Boa reprodutibilidade quando se volta a. mesma tensao.

(2) As correntes de condu<;aonao come<;amem zero e decaem no tempo.

De acordo com a discussao teorica, Capitulo V, pode-se ter ou correntes do tipo

condutividade ou de port adores emitidos pelos eletrodios. A do primeiro tipo reflete uma



propriedade de volume e a outra de superffcie. Se as propriedades forem de volume, a

condutividade deve ser independente da polaridade (que, como sera. visto, n80 e 0 caso).

Portanto deve haver emissa.o de port adores dos eletrodios, port adores que possuem tempo

de transito tr menor que cerca de 30 segundos. A mobilidade deve ser ent80:

/J.(V/l).tr = 1 ou tr ~ 12//JV, ou ainda /J ~ 12/Vtr ,

Com este valor de /J pode--se calcular a corrente limitada por carga espacial para

V = lOV.

Esta corrente e muito maior do que a observada. Isto vem refor~ar a ideia de que

a corrente e limitada pelo eletrodio.

A queda de corrente deve entao ser devida a imobiliza~ao de port adores durante

o transito, causando uma diminui~ao do campo eletrico junto ao eletrodio emissor. A imo-

biliz~ao pode ser de volume ou de preferencia junto as superficies, ou seja, junto aos eletrer

dios. A corrente de curto deve estar ligada alibera.c;ao destes portadores.

Na figura 9.6 mostramos 0 comportamento da corrente de polariza~ao em tempos

maiores. Nela mostramos uma seqencia de polariza.c;oes(indicada na figura) com 0 tempo

de polariza.c;a.otp=lO min cada. Para esta sequencia utilizamos uma temperatura de polari-

za.c;aoT p=1600C.

Ha aqui melhor linearidade com 0 campo e as correntes caem menos com 0
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Figura 9.6 - Ip x t para T p=16QOCe tp=lO min - Ep=lOV, 20V, 30V e 4OV.

Neste item apresentam08 medidas de polariz~a.o e de despolariz~ao semelhan-

tes as m08tradas no item 9.2, mas alternando a polaridade.

Na figura 9.7 ve-se que as correntes negativas saa hem maiores que as positivas

de mesmo valor absoluto de tensao e que decaem menos no tempo.
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Figura 9.7 - Polariz~a.o e Despolariz~ao com:lOV, OV, 20V, OV,-20V, OV,-lOV, OV.



superando mesmo a contribuic;a.o da polarizac;a.o. Mas elas rapidamente (~ 2min) retomam

aos va.lores habituais. 0 efeito ainda e maior de -20V para +20 V como se va na figura 9.9.
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De acordo com as cara.cteristicas apresentadas nas figuras 9.7, 9.8,e 9.9 podemos

sugerir as seguintes hipoteses:



(1) As correntes maiores se originariam pelo fato de 08 eletr6dios, apesar de

nominalmente iguais, se comportarem de forma diferentes (ver capitulo X).

(2) As altas correntes obtidas depois de polariz~oes com outra polaridade e que

decaem rapidamente, podem ser devidas a. volta 800 interior da amostra dos portadores

armadilhados durante a polariz~io. 0 alto valor da corrente poderia indicar que eles saem

de pontos proximos a. superficie, isto e, do eletrodio que era receptor e agora se torna

emissor (39) •

primeiramente, aplicamos na amostra uma tensio de 35V, 0 que corresponde a um campo

eletrico de lOKV/cm. Aproximadamente l40min apos a aplic~io do primeiro campo,

invertemos a sua polaridade. Novamente, 140min ap6s a Ultima inversao, mudamos a

00000 35V~-~aaaaa 35V +
66666 70V-

Q)•..
c
~...
8 lE-011

l:P~yaaDaDaDaa
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•....•2E-011
<
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Trata-se de tr~os de dificil an81ise mas 0 nosso interesse em mostra-las se

prende ao aparecimento de correntes ascendentes como a de -35V e a de -70V.



Apresentamos neste capitulo, como ja. haviamos citado anteriormente, uma serie

de medidas onde observamos os efeitos espontaneos tanto da corrente como da f.e.m .. Estes

efeitos espontaneos sao obsevardos, como mostra a literatura' 40-43), para 0 caso em que se

utiliza 0 bloco Metall-Polimero-Metal2. Juhasz e Zambrano' 44), realizando um estudo

sobre correntes espontaneas em filmes de Nylon equipados com eletrodios diferentes e

tambem iguais, consideram que estas correntes sao devidas a. forma.c;ao de urn sistema

mecano-eletreto, durante 0 processo de prepara.c;aodas amostras.

No nosso caso, nao temos a inten~ao de estudar a origem destas correntes e

f.e.m., e sim mostrar que estas estavam presentes em algumas medidas apresentadas nos

capitulos anteriores, principalmente aquelas que vimos no capitulo VIII.

Como vimos no capitulo VIll, os termogramas apresentados pelas figuras 8.8 e

8.9, havia uma anomalia na qual as correntes eram fortemente levadas a valores negativos

(Amostra A), apos ~ 1700C.Atribuimos estes efeitos a uma f.e.m. que mostramos na figura

8.12.

Para a realiza.c;8.oda medida apresentada nesta figura, primeiramente deixamos a

amostra descansar, apos a ultima medida de TSC, em curto-circuito e a. temperatura



ainda curlo-circuitada e sem polariz~ao previa, come~amos 0 seu aquecimento ate

aproximadamente 1850C, com taxa de 10C/min. Como mostra a figura 10.1, a corrente

obtida pelo aquecimento da amostra em curto circuito e, razoalvelmente, igual 8.quelas

obtidas da analise algebrica mostrada na figura 8.12. Para facilitar esta compar~ao

mostramos tambem nesta figura um dos resultados obtidos peia an81ise.

.:!! -1E-Ol1c
l!?...
8

-- Aquecimento em curto
~ Analise algebrica

-2E-Oll
100 120 140

Temperatura (OC)

Na figura 10.2 mostramos a dependencia do potencial desenvolvido peia amostra

E (com eletr6dios AI-Au) quando aquecida, tambem em curto circuito, com a mesma taxa

utilizada na medida anterior.

As anomalias apresentadas pela Amostra A, tambem foram observadas nos

termogamas apresentado nas figuras 8.1 a 8.6, sendo que nestes casos as correntes eram

levadas para valores positivos (Amostras E e F)

Para a realiz~a.o desta medida, antes do descanso em curto-circuito por

aproximadamente 24 horas, a amostra sofreu um tratamento termico a. 1700C, por duas

horas. Como se pode observar, 0 senti do do crescimento do potencial foi 0 mesmo

apresentado pelas medidas de TSC das amostras E e F, entretanto, contrwo ao mostrado
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Com a obten~ao destes resultados, resolvemos utilizar uma nova amostra, agora

• •de Lexan , preparada por prensagem. Esta escolha se deu porque as amostra de Durolon ,

ate entao utilizadas, apresentavam os efeitos espontaneos. Poderlamos com isso verificar se

estas correntes tambem se apresentariam para 0 Policarbonato de outra origem.

Apos 0 tratamento termico, aquecemos a amostra ate 1800C e a mantivemos

rente, correspondente a esta tensao, de aproximadamente 1,8xlO-lOA. Para verificar a de-

pendencia destas correntes com a tensao aplicada, utilizamos a fonte de pilh~ecas mos-

trada na figura 4.3 (pag. 24). Com ela podemos variar a tensao aplicada, positiva ou negati-

vamente, somando ou subtraindo 8.quelafornecida pela amostra.

Na figura 10.3 mostramos a dependencia destas correntes com a tensao aplicada,

somada a. tensao da amostra. Como pode ser observado nesta figura, em destaque pontilha-

igual a zero, mostra 0 valor da corrente espontanea, e a dependencia da corrente com a

tensao tem um comportamento linear.
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tensao, e encontramos R = 3,3xl090 (usaremos este valor a seguir).

Observamos tambem que, para maiores tensoes, a corrente continua apresentan-

do urn comportamento linear com a tensao, tanto nesta temperatura quanto para a tempe-

Na figura 10.4 mostramos a dependencia da corrente, agora, com a varia.c;aoda

temperatura. Para verificar esta dependencia, com a amostra a 1600C, aplicamos uma

tensao de 70V (E = lOKV/cm) durante 25 minutos e, neste tempo, observamos que a cor-

rente permaneceu praticamente constante, em torno de 4.5xlO-tOA. A partir da.1,com uma

taxa de lOC/min, come~am08 aquecer a amostra e observamos que a corrente apresentou

um comportamento exponencial.

Com 0 valor da resistencia obtida anteriormente, calculamos 0 valor que a cor-

rente deveria apresentar quando da temperatua de 1800C. Na figura, este valor esta. indica-

do pela linha horizontal superior. Como pode ser observado ele e, neste instante, um pouco

inferior, igual a ~ 17,5nA.
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Mostrando estes dados nwn gr8fi.co de Arrhenius (fig. 10.5), observamos que a

energia de ativ~a.o e de 2,7 eV, bem proximo dos valores obtidos nas medidas de Durolon·

e mostradas na figura 8.15 (2,66eV e 2,40 eV). Entretanto, observamos tambem que a
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Figura 10.5 - Dependencia da corrente com 0 recfproco da Temperatura em (11K).



(capitulo VITI), 0 senti do da f.e.m. parece estar ligado a. ordem de metalizac;ao d08 eletro-

dios. Para verificar esta hipotese, utilizamos duas amostras virgens de Durolon·, sem meta-

lizac;a.o,e as tratam08 termicamente a llQOC por 6 horas.

Utilizando a figura 2.4 (pag.ll) chamamos de S, a am08tra na qual metalizamos

(com aluminio) a parte superior (lado que nao possui anel de guarda) em primeiro lugar, e

de I, a am08tra na qual metalizamos (com aluminio) a parte inferior (lado que possui anel

de guarda) em primeiro lugar. Em seguida metalizam08 a outra superficie, tambem com

aluminio, das duas amostras.

As amostras S e I foram submetidas a urn aquecimento ate 12000, com taxa de

10C/min, e mantidas assim por aproximadamente 280 min. Na figura 10.6 m08tram08, alem

do comportamento apresentado pela f.e.m., a variac;ao da temperatura no tempo. Como

pode ser observado, a &m08tra S apresentou potencial crescente (em modulo) no sentido

negativo enquanto que a amostra I apresentou urn potencial crescente no sentido postivo.
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Embora a dependencia, apresentada pela f.e.m., com a ordem de metaliz~ao

seja. evidente, nao sabemos explicar a origem da mesma, tendo em vista que, neste caso, as

duas superficies estavam metalizadas com 0 mesmo material. Nao podemos utilizar 0 mes-

mo argumento de Juhasz e Zambrano (44) porque, no nosso caso, utilizamos amostras pre-

paradas por metodos diferentes e tambem de origens diferentes e, mesmo assim observamos

os efeitos espontaneos. Estes efeitos espontaneos tambem foram observados em medidas

realizadas com PVDF a e, a eles foram atribuidos como sendo devido a ordem de metaliza-

c;a.odos eletr6dios (45) .



CAPiTULO XI

Neste trabalho procuramos relatar os resultados de medidas realizadas, com

Policarbonato Durolon·, sendo que, em alguns casos, nao conseguimos interpreta-Ios, por

exemplo, os resultados obtidos com a amostra X.

A respeito das medidas isot ermicas, observamos anomalias na regiao de 700C,

verificamos uma nao linearidade das medidas de despolariz~ao com 0 campo, alem de uma

variac;ao do expoente n com ele.

Consideramos que a tecnica de polarizac;ao com temperatura oscilante (PTO) e

melhor para se avaliar as grandezas aqui apresentadas, embora a tecnica de TSPC com

temperatura descendente seguida de ascendente tenha apresentado valores da mesma ordem

de grandeza.

Em relac;ao as medidas termoestimuladas, os nossos resultados foram um pouco

diferentes daqueles obtidos por Vandershueren e Linkens (1> .

Observando os resultados de conduc;ao, concluimos que esta pode estar sendo

governada pelos eletrodios.

Nao sahemos a origem da f.e.m. espontanea observada, entretanto, 0 seu sentido

pode ser atribuido a. ordem de metalizac;ao dos eletrodios.

De uma forma global consideramos satisfatorio os resultados aqui apresentados,

embora estes tenham mostrado certa diferenc;a com os apresentados por Vandershueren e

Linkens( 1>, para 0 policarbonato. Entretanto devemos considerar que, neste caso,

trabalhamos com material de origem diferente e, encontramos um baixo indice de

reproduti bilidade.



Sugerimos alguns experiment os que podem ser realizados, para se tentar explicar

algumas anomalias apresentadas nas medidas eletricas deste, ou de outro, material.

1- ApOsas medidas de TSPC, resfriar a amostra com campo eletrico aplicado e,

ap6s curto-circuita-la, acompanhar a varia.c;a.odo potencial com a temperatura.

2 - No final da medida de TSPC descendente seguido de ascendente, manter a

temperatura, igual a. inicial, para verificar se a corrente volta ao nivel inicial.

3 - Nas medidas de polariza.c;a.ocom temperatura oscilante (PTO), alguns pontos

podem ser estudados:

a) Um acompanhamento do gradiente de temperatura ao longo da superffcie da

b) Realizar estas medidas (PTO), utilizando perfodos mais longos, para se tentar

minimizar as defasagens, por nOs, encontradas devido ao efeito capacitivo. Para isto existe

o inconveniente do tempo de dura.c;a.odestas medidas.

c) Realizar estas medidas (PTO) com outros materiais, especialmente 0

MYLARCI)(PET), no qualse deve observar uma varia.c;a.opositiva de dX/dT.

4 Na tentativa de minimizar os efeitos causados pela met aliza.c;a.o, aqUl

observados, buscar um metodo de metalizac;;a.o simultanea das superficies, ou ainda,

tentando girar as amostras durante 0 processo de metalizac;;a.o.
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