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RESUMO

É apresentado neste trabalho o conhecimento técnico existente sobre a técnica do

triodo de corone que permite carregar filmes dielétricos com corrente constante. Na

pnmeira parte apresente-se os aperfeiçoamentos introduzidos na montagem

experimental, discute-se o desempenho do sistema e compera-ee os resultados obtidos

com o modelo teórico proposto para descrever as suas características elétricas. Na

segunda parte do trabalho mostra-ee que a descarga corona pode prejudicar

superficialmente as amostras quando o triodo é usado em condições extremas. Na

terceira parte diecute-se os resultados obtidos em medidas de amostras de PVDF e

P(VDF-TrFE); mostrar-se que o método de corrente constante permite identificar, da

curva de subida do potencial de superfície, se o dielétrico possui propriedades

ferroelétricas. Também é mostrado que, das medidas elétricas pode se observar a

transição da fase a para a fase polar ap do PVDF.
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l.INTRODUQÃO

o estudo das propriedades elétricas de isolantes é de grande importância para a

vida moderna, uma vez que a todo instante fazemos uso de equipamentos que possuem

algum dielétrico como, por exemplo, fios isolados, capacitores e transdutores. Com a

descoberta dos processos de síntese de polímeros houve um grande avanço na área de

isolação elétrica pois os polímeros são de baixo custo, de alta eficiência como matéria

isolante, facilmente moldáveis e também de baixa densidade. Posteriormente, com o

avanço do conhecimento técnico dos polímeros, eles deixaram de ser usados apenas corno

elementos passivos e passaram a substituir alguns componentes ativos baseados em

propriedades de materiais mais tradicionais.

Por esse interesse comercial no uso de polímeros muitas técnicas experimentais

passaram a ser empregadas no estudo dos fenômenos físicos envolvidos. Em geral, as

medidas elétricas, consistem da aplicação de uma pertubaçã.o elétrica nas amostras f'

consequente medida do efeito resultante. Por exemplo, a aplicação de uma tensão

elétrica e a medida da corrente elétrica resultante. As grandezas medidas são usualmente

estudadas em função de parâmetros como a temperatura, condições da preparação das

amostras, da atmosfera na qual se mantém a amostra, etc..

O objetivo da presente tese é reunir o conhecimento técnico adquirido sobre a

técnica do triodo de corona que permite carregar filmes com corrente constante e medir

durante o processo de carregamento, o potencial de superfície da amostra monitorando a

corrente de carga (constante). A técnica de carregar elétricamente dielétricos por

descarga corona é conhecida há décadas (por exemplo, em máquinas fotocopiadoras para

formar o eletreto que armazenará a imagem eletrostática latente). A sua utilização corno
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método experimental que permite a obtenção de informações das propriedades elétricas

de filmes de dielétricos durante o carregamento foi iniciada de forma sistemática, por

Gross e Moreno em 1976,nos laboratórios do Grupo de Eletretos "Prof. Bernhard Gross'

(IFQSC - USP). No decorrer do tempo a técnica foi aperfeiçoada, com a introdução do

carregamento com corrente constante e atualmente mostra grande poder de estudo para

a caracterização de dielétricos.

Como pesquisador do Grupo de Eletretos, procurei sistematizar aqui o trabalho

realizado com o triodo de corona durante os últimos oito anos o qual engloba o trabalho

de vários alunos de pós-graduação que trabalharam sob a minha orientação. Outros

trabalhos realizados no mesmo período mas que não são ligados diretamente ao tema do

triodo de corone foram omitidos da presente sistematização.

Saliente-se, que pelo fato de a técnica ser inédita e de a sua aplicação ao estudo

de polímeros ferroelétricos, ter sido iniciada há apenas 2 anos, os trabalhos discutidos

aqui podem ser considerados como em andamento. Muitas das hipóteses fenomenológicas

deverão ser submetidas a análises mais detalhadas e a adição de medidas feitas com

outras técnicas experimentais deverão melhorar a compreensão do comportamento

macroscôpico e das estruturas microscópicasdos polímeros.

É minha intenção continuar esta linha de trabalho procurando atacar de maneira

mais profunda os materiais que foram usados nos trabalhos aqui relatados além de usar

outros, como por exemplo, polímeros dopados com corantes. A inserção de dopantes leva

a alterações nas propriedades de condução e de polarização ferroelétrica.

Como o texto aqui apresentado é um resumo, os trabalhos que compõe esta

aistematisaçao são anexados no Apêndice I e referidos no texto pela forma [Tl,T2 ..]. Os

demais trabalhos são citados de forma usual.
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2. TÉCNICAS EXPERlMENTAIS

Descreve-se neste capítulo as técnicas experimentais usadas para o estudo de

polímeros. A ênfase principal será. a apresentação do método do triodo de corona, uma

vez que ele é o método experimental que centralizou a evolução do trabalho desta tese.

Pelo fato de que também se contribuiu para. a melhor compreensão da técnica

de corrente termo estimulada em circuito aberto, inclui-se uma discussão sobre o seu

princípio de funcionamento. Esta. técnica permitiu o estudo das alterações dos processos

de injeção de cargas no Teflon FEP causadas pela ação de moléculas no estado excitado,

geradas pela descarga corona,

Outras técnicas experimentais (difração de raio X, pulso térmico, medidas da

constante piezoelétrica, técnicas de polarização de amostras por aplicação de tensões

elétricas, etc ..), que foram utilizadas como ferramentas do estudo, não serão analisadas

aqui.

Os trabalhos que compõe a tese são referidos pela notação do tipo [Tl, T2],

enquanto que as citações de outros trabalhos são feitas de forma convencional.

2.1. Triodo de Corona com corrente constante.

A descarga corona é uma descarga elétrica está.vel e auto sustentada, que

ocorre nas vizinhanças de uma extremidade metálica submetida a uma alta tensão

elétrica. Ela produz: a) íons, cuja natureza depende da polaridade da voltagem e da

composição do gás; b) moléculas no estado excitado c c) movimentação do gás por

transferência. de momento nas colisões entre as moléculas do gás (vento de corona)[l]. A

utilização dos íons para. carregar superfícies dielétricas ou partículas é conhecida há longo

tempo, sendo a eletrofotografia. (máquinas fotocopiadoras) e filtros para poluentes os
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exemplos meis importantes[2]. Para o estudo de dielétricos a descarga corona era

somente empregada como um procedimento para a deposição de cargas. Mais

recentemente, Moreno e Gross [3] implementaram uma montagem experimental que

permite, durante o processo de deposição dos íons da corona, o estudo das propriedades

ferroelétricas e do transporte e armazenamento de cargas elétricas em filmes. O sistema

experimental consiste de três elementos básicos: uma ponta metálica para gerar a

descarga corona, o suporte para a. amostra. e entre eles uma. grade metálica para controle

da corrente de carga. da. amostra. Devido à. similaridade entre esta montagem e um triodo

de válvula, esta. montagem foi denominada de triodo de corona.

O avanço introduzido por Moreno e Gr oss [3], consistiu na habilidade de se

medir simultaneamente a. corrente de carga e o potencial de superfície da amostra,

durante e após o processo de carregamento por corona; das curvas do potencial e da

corrente pode-ee obter algumas informações sobre o comportamento elétrico do material.

Outro avanço, que permitiu a utilidade prática. do método, foi a introdução, por

Giacometti e Gross[4], do carregamento da. amostra com corrente constante. A descrição

da evolução dos métodos de corona para o estudo de dielétricos, até o triodo de corona

com corrente constante, encontra-se resumida. no trabalho [Tl].

A técnica. de carga. com corrente constante permite identificar por simples

inspeção da curva. de subida. do potencial V(t) se há, ou não, injeção de cargas na

amostra. (este procedimento não é possível com os resultados do triodo sem o controle,

pois V(t) e a corrente são funções do tempo e dependem da parâmetros geométricos do

sistema). Para. uma amostra sem injeção o potencial deve subir numa razão constante

(dV(t)/dt = lo/C, sendo 10 a. corrente de carga e C a capacitância da amostra). A

injeção de cargas fatalmente provocará. uma. subida com uma. razão menor, uma vez que

as cargas do interior da. amostra. dão uma contribuição menor para V(t) que as de

superfície. Assim, a curva. limite para. uma. amostra. será. sempre a. reta. determinada pela

inclinação lo/C.
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Na primeira montagem do triodo de corona com corrente constante, usou-se

como método de controle da corrente de carga a variação da tensão de corona (a variação

da corrente de carga é compensada variando-se a voltagem da ponta de corona e

consequentemente a eficiência de geração dos íons na ponta, mantendo-se o valor do

potencial de grade fixo). Apesar de a montagem ter sido utilizada com sucesso na

caracterização dos processos de armazenamento e transporte de cargas no Teflon[5],

verificou=se que a corrente de carga fornecida era insuficiente para carregar, num tempo

aceitável, as amostras de alta capecitãncia como filmes finos de PETP (constante

dielétrica relativa" = 3.4). A técnica também se mostrou inadequada para estudar

amostras de PVDF (" = 13), as quais também exigem altas correntes de carga para se

estudar as suas propriedades ferroelétricas.

Durante o trabalho, aqui resumido, construiu-ee um triodo de corona

aperfeiçoado, que permite a obtenção da corrente de carga num intervalo de várias

décadas e o carregamento amostras a potenciais de superfície de até %6kV, parâmetros

estes muito limitados nas versões anteriores. Desenvolveu-ee ainda modelos físicos para

simular em computador o desempenho do técnica, principalmente no tocante á

uniformidade da deposição das cargas sobre a amostra, o que era outro fator limitante

nas montagens anteriores. A seguir é feito um resumo onde se mostra a montagem

experimental, o princípio de funcionamento do triodo e seu desempenho.

Os detalhes experimentais da montagem, modelos teóricos, curvas de

calibr ação , etc... se encontram descritos detalhadamente nos trabalhos T2 e T3. O

trabalho T2 discute a técnica de carga com corrente constante e procura modelar

teoricamente e descrever o desempenho esperado para o triodo. T3 mostra os detalhes

experimentais de um triodo com controle de corrente por tensão de grade e o desempenho

obtido na prática.
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2.1.1 Montagem experimental

A figura. 2.1 mostra. esquema.ticamente a. montagem experimental utilizada. O

sistema. consiste basicamente da. ponta. de corona, da grade metálica. e do suporte sobre o

qual é colocada a. amostra. a ser estuda.da.. A fonte de tensão De que alimenta a grade é

operada no modo corrente constante e o sinal de realimentação (para. referência de

controle) é a. corrente de carga. da amostra. (que é a. grandeza. a. ser mentida constante no

tempo). A corrente é monitorada pelo eletrômetro (isola.do do terra). A fonte de tensão

I
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Figura. 2.1. Diagrama esquemático do triodo de coro na. V e V são fontes de tensãog c
controladas; V . uma fonte de uol tagem; I e I amperl.metros; R registrador de sinal; Sca c s
amostra; G anel de guarda; d distância entre a grade e o suporte de medida. Todas as

medidas são dadas em milímetros[T3].
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DO que alimenta a ponta de corona também opera no modo corrente constante (neste

caso controla-se a corrente de corona) e é mantida flutuando em relação à voltagem da

grade por conveniência prática. A função do cilindro metálico e sua fonte de polarização

é formar uma lente eletrostática para otimizar a distribuição da densidade de corrente

que chega à superfície da amostra.

2.1.2. Principio de Operação

Com o objetivo de compreender o princípio de funcionamento do aparelho

mostra-se na figura 2.2 um diagrama esquemático da montagem contendo apenas as

partes de interesse. A região I, acima da grade, corresponde ao espaço em que há o

transporte dos lons gerados na ponta de corona. Na região 11,entre a grade e a amostra,

é estabelecida a corrente que será responsável pela carga da amostra. As grandezas

elétricas que definem o transporte das cargas são os campos elétricos Ec(região I) e

E (região 11),as densidades de corrente J (região I) e J(região 11),a densidade de cargasg c
Ps' a diferença de potencial Vg aplicada à grade, a distância d entre a grade e a amostra.

Como a ponta é uma fonte pontual de corrente, as grandezas podem depender da posição

radial do sistema (veja trabalho [TI]).

O modelo teórico que permite calcular a transparência elétrica T da grade

para poder relacionar as densidades de corrente (J = TJ ), é descrito no trabalho Tl. Oc
interesse no momento é escrever a corrente I = JA (A é a área da amostra), a qual é a

corrente de carga da amostra. Neste estágio, por simplicidade, assume-se que J

independe da posição radial R.

A expressão da corrente J(t), supondo-se o transporte dos íons na região II

(fig.2.2), é dada por [TI e T2)]
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PONTA
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REGIÃO t
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GRADE

REGIÃO I
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Figura 2.2. Diagrama esquemático das regiões do triodo de corona. E (x}t) é o campo
9

elétrico} plx, t) a densidade de carga espacial iônica} I(t) a corrente medida; L a

espessura da amostra} d a distância grade-amostra e € a permissividade do vácuo.o

onde V(t) é o potencial de superfície da amostra, I' a mobilidade dos íons e v a velocidade

do gás. Desta expressão VHe que se a diferença de potencial

v (t) - V(t) = Vg p 2.2

for mantida constante no tempo, tem-se uma corrente J estacionária, ou seja,

independente no tempo. Isto ocorre, uma vez que, terminado o transiente de

estabelecimento da carga espacial dos íons (~ 1 mseg, para Vg= 100 Volts e d = 0.3 em),

o campo elétrico Eg e a densidade de cargas Pg serão independentes do tempo. De forma

inversa, se tivermos uma corrente de carga. constante no tempo ter-se-á uma diferença

de potencial V constante no tempo.
P
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No sistema experimental mantém-ee constante a corrente de carga usando-se

a fonte de corrente para controlar o valor de V e com isso manter V constante.g p
Portanto, pode-se dizer que a tensão de grade Vg tem de "acompanhar" o potencial de

superfície da amostra para manter V constante.
p

2.1.3. Medida do Potencial de Superfície

Como consequência do controle da corrente de carga tem=se que durante todo

o processo de carga o valor V é mantido constante. Assim se V for conhecido pode-sep p
determinar o valor do potencial de superfície pela expressão 2.2:

2.3

É digno de nota que não é possível determinar o potencial de superfície pelo

método do capacitor vibrante [3], pois a diferença de potencial V é sempre mantidap

constante durante a carga. É claro que a técnica do capacitor vibrante pode ser

empregada após o término do processo de carregamento e com isto pode-se medir o

decaimento de V(t).

Para a medida do potencial é, portanto, necessário o conhecimento de Vp nas

diversas condições de utilização do sistema. O seu valor é proporcional à corrente de

carga I depende da corrente de corona I e da sua polaridade, da distância entre a gradeo c
e a amostra e da temperatura. Como V depende da corrente de corona I , no sistemap c
experimental a corrente de corona I é mantida constante para se evitar erro nac
determinação do potencial de superfície da amostra. Pode-se utilizar curvas de

calibração do sistema, J versus V [T3], ou de forma mais prática, realizar a calibraçãoo p

antes de cada medida de carregamento.
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2.1.4. Uniformidade da deposição das CMgas

Como as medidas das grandezas elétricas (corrente de carga. e potencial de

superfície) são feitas sobre toda. a amostra, é necessário que a distribuição de cargas sobre

a amostra seja uniforme. No triodo de corona desenvolvido por Moreno e Gross[3] uma

uniformidade razoável era obtida com o uso de uma grade metálica especial (menos

transparente na região central). Com o triodo de corona com controle de corrente pela

tensão de grade a uniformidade obtida foi excelente apesar de se utilizar uma. grade

metálica comum (com uma malha uniforme). A descoberta deste fato contribuiu com

mais um avanço experimental para o método do triodo de corona. A boa uniformidade

obtida se deve principalmemte ao fato de que a diferença de potencial Vp' entre a.grade e

a superfície da amostra, é relativamente pequena garantindo uma saturação da carga

espacial na região entre a grade e amostra. Além disto, a inserção do cilindro metálico

polarizado eletricamente também colabora diretamente para melhorar a uniformidade da

deposição das cargas sobre a amostra.

O estudo das distribuições de corrente produzidas por descarga corona,

geometria ponta e plano e no caso de dois planos paralelos possuindo um dos planos um

orifício onde é colocada a ponta, é apresentada na dissertação de mestrado do aluno Aldo

E. Job [T4]. O trabalho mostra claramente o efeito produzido pelo campo elétrico do

plano sobre as distribuições de corrente e fornece subsídios para a implementaçêo do

triodo aperfeiçoado. O efeito do cilindro metálico usado no triodo também produz

alterações similares no campo produzindo uma distribuição de corrente mais uniforme do

que a ponta sozinha. No trabalho T2 ueou-se um cilindro dielétrico que, quando

carregado eletricamente pela descarga corona nas suas partes internas, produz efeitos

similares aos de um cilindro metálico polarizado usado na implementação do sistema.[T3].

Para exemplificar os resultados, moetre-se na figura 2.3 distribuições de correntes,

obtidas para várias distâncias entre a ponta e o plano, para o sistema. com cilindro

dielétrico[T2] .
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Conhecendo-se as distribuições de corrente e campo elétrico produzida. pela.

ponta. de corona., é possível calcular por simulação em computador, as distribuições de

corrente quando se insere a. grade de controle no sistema. e então calcular a.uniformidade

da. carga. depositada durante o processo de c8l1'egamento(T2].

o 2

;; O 6

0.8

o (em) )10) I~A (n/)

O 2 O .78

J:} 3 5 O 13

• 5 0.12

6 5 O 11

I
o. ~) 1 O 1 'J

R (em)

O

Figura 2.3. Ourva$ normalizada$ da corrente J(R) em função da pO$ição radial R, para

diferentu di$tâ.ncia$ entre a ponta e o plano. E$ta$ medid4$ foram obtidas sem a grade

metálica, u$ando-$e em toda$ a muma corrente de corona [Te].

A figura 2.4 mostra o resultado da simulação da uniformidade de carga. sobre a.

amostra quando o triodo é operado no modo corrente constante. A figura 2.480mostra. o

caso em que a tensão de grade Vg é mantida constante enquanto que a figura 2.4b o caso

em que Vg é controlada para manter Vp constante. Vê-se claramente que no caso de

Vg = cte (valor alto) a uniformidade radial da distribuição só começa.a. melhorar
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Figura 2.4. Ourvas teóricas para o potencial de superfície em junção da posição radial R

para diferentes estágios da deposição de cargas com corrente constante. (a) usando-se o

triodo operando com tensão de grade constante (V = 600 V). (b): usando-se o triodog

com controle de tensão de grade (Vp = 25 V) [T2].

sensivelmente quando o valor do potencial V da amostra se aproxima do valor de V .8 g
Quando o triodo é operado com controle de grade (V pequeno) vê-se claramente que a

p

uniformidade é muito melhor e que após alguns segundos de carga ela se torna

praticamente independente da posição radial. A comparação dos resultados

experimentais obtidos com 88 duas montagens é mostrado na figura 2.5, onde se pode

visualizar a melhoria introduzida com o triodo aperfeiçoado.

Como resultado da simulação verificou-ee que, se a corrente na região 11

(fig.2.2) for limitada por carga espacial, isto é, se a corrente que emerge de qualquer

ponto da grade for sempre maior que o valor limitado pela carga espacial dos íons,

pode--ee obter sobre a amostra, uma corrente independente da posição radial. Deste

modo obter-iJe-ia uma uniformidade perfeita de cargas sobre a amostra.

Experimentalmente a boa uniformidade é obtida ajustando-ee 08 parâmetros de operação

do sistema para que se consiga uma diferença de potencial Vp moderada[T3]. Outro fator
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Figura 2.5. Comparação entre as uniformidades da deposição de cargas, obtidas

experimentalmente. (a) usando-se a versão do triodo com tensão de grade fixa (grade

especial)[4]. (6) usando-se a versão aperfeiçoada do triodo [T3].
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determinante na uniformidade da deposição das cargas é o campo elétrico associado às

cargas já depositadas na superfície da amostra. Nas regiões abaixo da grade com menor

densidade de carga o campo elétrico é maior que nas regiões mais carregadas. Isto

implica uma transparência elétrica da grade maior nas regiões menos carregadas e

consequentemente uma corrente de carga maior. Este efeito leva, portanto, a uma

compensação da distribuição de carga depositada e causa um efeito benéfico na melhoria

da uniformidade. O interessante é que as simulações de computador mostraram que este

efeito tende a um estado de equilíbrio durante o processo de carga da amostra[T3].

2.1.5. Desempenho da montagem

O desempenho da montagem pode ser avaliado em dois itens: a) intervalo de

operação e b) testes de desempenho nas medidas.

Os testes de desempenho nas medidas foram feitos usando-se amostras de

Tefl.on FEP, as quais, quando carregadas até potenciais moderados e com polaridade

negativa, não apresentam injeção de cargas para o volume. Assim, o potencial de

superftcie deve subir com uma razão constante dada por dV(t)/dt = I 10. Os resultadoso
experimentais mostraram que as capacitênciaa das amostras assim determinadas

concordam dentro de uma precisão da ordem de 3% com os valores medidos numa ponte

[T3]. O outro fator que pode introduzir erros nas medidas é a uniformidade da deposição

das cargas sobre a amostra. Este aspecto já foi discutido no item anterior, onde se

mostrou as vantagens obtidas com a montagem aperfeiçoada.

Em relação à operação do sistema (corrente de carga e potencial máximo) a

montagem aperfeiçoada mostrou ser muito superior à anterior. Na versão antiga do

triodo podia-ee operá-Io no intervalo de corrente de 10-10 a 10-8 Amperes e o

potencial máximo permitido para carregar a amostra era a tensão de grade, da ordem de

A ~ ~:l:3kV. nova versão pode ser operada com correntes da ordem de 10 a 10 Amperes,
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sem muita dificuldade (para exemplificar, correntes da ordem de 10-7 Amperes, são

necessárias para se estudar com sucesso os mecanismos de polarização do PVDF); quanto

8.0 potencial máximo, a nova montagem tem permitido carregar-se amostras até =6 kV

sem muita dificuldade, uma. vez que Vg aumenta com o aumento de V(t). O limite

superior do potencial é determinado pelo isolamento elétrico da. fonte de tensão para a

descarga. corona e pela. ruptura. elétrica. do ar no interior do sistema. de medidas.

Salienta.-se que o sistema. ainda. poderá ser melhorado nos seguintes aspectos:

a) ada.ptar um sistema. de aquecimento para. a. emostra; b) tornar disponível uma. câmara

na. qual seja. possível controlar a. a.tmoefera.; c) instaler um transdutor para vibração da

amostra. para a. medida. do decaimento do potencial; d) otimizar a. construção para

facilitar a. elteração da. distância. entre a. grade e o suporte de medida. e e) instalar um

sistema. para. aquisição de dados.

2.2. Descarga termo-estimulada.

A medida. do decaimento do potencial de superficie em função da. temperatura

é uma. técnica. útil quando se estuda. amostras cerregedas por descarga. corona, pois

pode-se obter informações físicas Bem ceuser alterações na. euperfíce da. amostra. A

técnica. é aplicável, por exemplo, no estudo da. estabilidade térmica. de eletretos,

principalmente daqueles, como o Teflon, que podem reter cargas por dezenas de anos,

quando mantidos a.temperatura ambiente.

A figura. 2.6 mostra. esquema.ticamente a. montagem para. a. realização deste

tipo de medida, A pleca metálica. colocada. acima da. emoetra serve de sensor para. a

medida, ou seja, a. variação do potencial de superfície da. amostra, produzida. pelo

aumente da. temperatura, gera. a. vmação do C8JllpOelétrico acima da. amostra e,

consequentemente, da. carga. indusida na. placa sensora.. A varieção dessa. carga. produz

uma. corrente elétrica. que pode ser medida. com o suxílio de um eletrômetro. Se a.
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Figura 2.6. De$enÃo e$quemático da montagem para a realização de medidas de descarga

termo e$timulada.

temperatura da amostra é aumentada numa razão constante a corrente pode ser escrita

como [T6]:

I(T) = {3 d [ Ce(T)Q(T)
ar C(T)

2.4

onde T é a temperatura, Q(T) é a carga superficial equivalente da amostra (Q = CV), f3

d . C ." . d . dad 1 1 1a taxa e aquecimento, a cepeeitãncía o conjunto, a por -u- = -U- +-0-' com
e e g

Cg = A~o/d·e C = A~/L. Vp é uma voltagem que pode ser aplicada entre a placa sensora

e o suporte da amostra. O último termo do lado direito da equação 2.4 representa uma

possível corrente de condução através do espaço de ar entre a amostra e a placa sensora

(este tipo de corrente foi detetada em amostras virgens de Teflon[T5], com Vp diferente

de zero). Supondo que a área da amostra é independente da temperatura e usando o fato

de que C » Cg (pois Ce(T) ~ Cg) tem-se que:

2.5
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d 1 d f é fi' t d . N d .. .dadon e Qf = -f- ãT o coe cien e a vanaçeo a perrmssrvi ace com a temperatura,

QL =+~o coeficiente de dilatação térmica da amostra. No caso mais simples no

qua.lse tem Ic = Oe se supõe Qf = O, QL = O,a equação pode ser reescrita como

I(T) = pcgdXf T) 2.6

A condição de que C > > Cg' também garante uma boa aproximação experimental para a

condição de circuito aberto da amostra. A equação 2.6 é a que usualmente aparece na

literatura.

A consideração de que a amestre tem um coeficiente de dilatação e um

coeficiente de variação da.permissividade elétrica com a temperatura permitiu explicar o

fato de que nas amostras de Tetlon FEP o espectro da corrente tem uma parte com sinal

oposto ao daquela que é devida ao decaimento de cargas, enquanto que amostras do

polímero PETP não apresentam este comportamento: no caso do Tet1.onFEP a diferença

(Qf - QL) que aparece na equação 2.5 é negativa enquanto que no PETP é positiva e de

valor pequeno. A figura 2.7 mostra este efeito; para temperaturas próximas da ambiente,

região onde ainda não occorre a queda de potencial (dQ(T)/dT ~ O),a corrente no Teflon

FEP é oposta à corrente do decaimento enquanto que no PETP o efeito praticamente

não é observável (o valor de Qf - QL é pequeno).

As contribuições dadas para a melhor compreensão da técnica foram 1) a

descoberta de uma corrente de condução através do ar acima da amostra (isto ocorre em

amostras virgens de Teflon FEP carregadas com a polaridade positiva e com o sistema

polarizado - Vp diferente de sero): 2) a explicação da origem de ruídos nas curvas de

corrente medidas para o Tet1.onFEP carregado negativamente (efeito das pré-rupturas

elétricas nas amostras) e 3) apresentação clara do efeito causado nas medidas pela

variação dos parâmetros da amostra (permissividade e espessura) em função da

temperatura.
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Figura 2.7. Resultado experimental mostrando as curvas das correntes medidas em função

da temperatura. a) para o Teflon FEP e b) para o PETP [T5J.
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3. EFEITOS DA DESCARGA CORO NA NAS PROPRlEDADES SUPERFICIAIS DO

TEFLON FEP

A descarga corona é um método adequado para se tratar superfícies de polímeros

e mudar as suas propriedades físicas e químicas. As modificações são causadas

principalmente pela reatividade das moléculas no estado excitado, as quaia foram

geradas pela descarga elétrica e levadas para a superfície do material pelo vento de

corona. Este tipo de tratamento [1] pode ser usado para alterar as propriedades de

adesão da superfície do polímero, condução superficial, injeção de cargas, etc ...

N o entanto, qualquer alteração das propriedades do dielétrico sob estudo são

indesejá.veis, ainda mais aquelas provocadas pelo sistema de medidas. O objetivo desta

parte do trabalho é discutir as alterações das propriedades de injeção de cargas no Teflon

FEP carregado negativamente [T6] causada pela descarga quando o triodo é usado em

condições extremas. Do ponto de vista prá.tico, estas alterações podem ser muito

prejudiciais para a estabilidade dos eletretos produzidos por descarga corona. Foram

utilizados como métodos de estudo a técnica de descarga termo estimulada em circuito

aberto, descrita no item 2.2, e um triodo de corona similar ao descrito anteriormente.

Além disto, anexa.-se também uma pequena discussão relativa à. corrente eletrônica na

descarga corona negativa [T7], que acabou sendo relevante para o trabalho discutido

equi.

3.1. Resultados Obtidos

Conforme é mostrado no trabalho T5, as amostras de Teflon FEP foram

carregadas num triodo de corona similar àquele descrito no capítulo anterior, mas com as

dimensões da montagem muito menores, além do fato de que o sistema não podia. ser

operado no modo corrente constante. Esta última característica não tem importância.
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para o estudo do efeito da descarga corona sobre a superfície do Teflon FEP. Por

conveniência, controlou-ee a corrente de corona para mantê-la constante, uma vez que

ela foi um dos parâmetrOl das medidas.

1.2
1.0

< 0.8E--c 0.6eu
t
"LJ 0.4

01

-0.2
100 150 200 250

Temp!'roture (DC)

Figura. 3.1. Oorrente termo-e&timulada em circuito aberto para amostras de Teflon FEP

"tratadas" negativamente com tários valores de corrente de corona. Tempo de

tratamento 9 minutos.
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1.0

<s- 0.8-c 0.6~
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Figura. 3.2. Oorrente termo e&timulada em circuito aberto para amo.dras de Teflon FEP

para vários tempos de "tratamento". Oorrente de corona lc = -50 pA.
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As figuras 3.1 e 3.2 mostram os resultados das medidas das descargas termo

estimuladas em função das condições de tratamento por corona. Na figura 3.1 pode-se

ver claramente o efeito do tratamento quando se varia a corrente de corona; a curva

obtida com a corrente -1 pA é aquela que corresponde à. amostra sem tratamento. Para

as curvas de -50 e -92 pA vê-se que o pico de alta temperatura se desloca para uma

temperatura ligeiramente menor e aparece um pequeno pico na região entre 100 e 150 °0

(o tempo de carga foi mantido fixo em 3 minutos). O efeito é muito mais visível na

figura 3.2 quando se varia o tempo de carga e se utiliza uma corrente de corona alta (-50

pA). O aparecimento do pico de baixa temperatura (100 - 150 00) causa como efeito a

diminuição da estabilidade térmica do eletreto o que pode ter consequências danosas

quando ele for usado em condiçõesseveras de temperatura.

Observações feitas visualmente nas amostras mostraram que após o "tratamento"

por tempos longos, a superfície da amostra tomeva-ee esbranquiçada e observações com

um miscroscópio mostraram a existência da formação de gotículas. A existência do

líquido na superficie da amostra indicou que era ele o responsável pelas mundançaa nas

propriedades de injeção das cargas, uma vez que uma amostra tratada e posteriomente

limpa apresentava curvas de TSD muito similares às das amostras virgens. Outros fatos

que garantem esta explicação são: a) o tempo de vida das moléculas excitadas é muito

curto e, portanto, elas não poderiam estar interagindo na superfície e injetando cargas (o

efeito deveria desaparecer no caso de a amostra ser armazenada por algum tempo); b)

medidas da posição do centróide das cargas mostraram que ele permanece na superfície

da amostra a não ser que a amostra seja aquecida (não há injeção de cargas à.

temperatura ambiente; se houvesse seria efeito das moléculas excitadas ou da luz

ultravioleta produzida na ponta de corona); e c) ao se forçar um jato de ar lateralmente

ao sistema de corona, durante o tratamento, as mudanças nas propriedades de injeção

desapareciam (pois isto impede que as moléculas excitadas ou os produtos das reações

químicas atinjam a superfície da amostra).
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As tentivas de caracterizar quais eram as alterações nos mecanismos de injeção

das cargas, isto é, identificar quais as armadilhas que passavam a liberar cargas para

injeção, foram infrutíferas. Como o Teflon FEP possui um distribuição de armadilhas em

energia e em volume, o ajuste das curvas experimentais de TSD com modelos teóricos

torna a tarefa difícil pela quantidade de parâmetros envolvidos. Também não se pôde

compreender claramente o fato de que o pico de corrente de alta temperatura se desloca

para temperaturas menores em função do tempo de tratamento.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

-~~O~~--~~20~~----~~~-------6~O~

Treatment time (minl

Figura 3.3. Decaimento do potencial de $uper/tcie na região central de uma amostra de

Teflon FEP $ubmetida ao tratamento. As curvas mostradas foram obtidas com diferentes

valoru da voltagem rever$a entre a grade e amO$tra. (o valor usado garante que os íons

negativo$ não chegam na $uper/tcie da amostr«}. Corrente de corona Ic = -lOpA.

Um outro efeito observado durante as medidas com corona negativa, ocorria

quando se aplicava um potencial de polarização entre a grade e amostra, cuja polaridade

e valor eram suficientes para evitar a chegada de íons negativos à superfície da amostra.

Nestes tipos de tratamento encontrou-se o resultado inusitado de que além da amostra

se descarregar durante este tipo de tratamento ela acabava se tornando carregada

positivamente.Para maiores detalhes veja a figura 3.3. Este resultado não pôde ser

explicado como efeito do tratamento (não desaparecia quando se forçava ar) de injeção
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de cargas, de condução superficial, efeito da luz ultra-violeta, ou outro processo similar.

A única explicação razoável para o fenômeno foi supor que as cargas nega.tivas da

amostra eram compensadas por íons positivos gerados por colisão de elétrons quentes os

quais são desacelerados pelo campo elétrico da região entre a grade e amostra.. Esta

explicação concorda com o fato de que a descarga corona negativa, obtida quando se usa

correntes altas, produz, além de íons negativos, uma corrente eletrônica, conforme é

discutido no trabalho T7.

As investigações a respeito do fenômeno da geração de uma corrente eletrônica,

além da iônica, na descarga corona negativa já vinham sendo feitas no grupo, o que

resultou na publicação do artigo T7. Para estimar o seu valor em relação à. componente

iônica negativa, propoa-se a existência da proporcionalidade entre as correntes iônicas

positiva e negativa (para uma dada geometria), a qual é dada pela relação entre as

mobilidades dos íons (relação de Townsend). É interessante salientar que os resultados

obtidos no trabalho de tratamento da superfície do Teflon FEP nos deu uma confirmação

adicional da existência da corrente eletrônica. Este fato motivou a continuidade das

pesquisas para o seu estudo. Estão sendo feitas medidas da corrente de íons positivos,

gerados pelas colisões de elétrons, em função dos parãmetros geométricos e elétricos da

descarga.

Efeitos similares, de decaimento do potencial durante o tratamento com corona à

temperatura ambiente, foram observados em outros polímeros como o polietileno e o

polipropileno[6]. Nos trabalhos propos-se que o mecanismo de queda do potencial de

superfície era a ação das moléculas excitadas, 88 quais provocavam a injeção de cargas no

material. Acredita-se que a explicação correta para o fenômeno seja a que verificamos

acontecer no Teflon FEP, isto é, devido 80S íons positivos gerados pelos elétrons quentes.
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3.2. Discussão

Dos resultados encontrados verificou-se que a descarga corona pode alterar as

propriedades de superfície do material em estudo, desde que ela seja intensa ou que os

processos sejam muito longos. No caso do triodo de corona com corrente constante

verificou-se que o efeito é praticamente desprezível, pelos seguintes motivos: o efeito do

tratamento é muito dependente da distância da ponta até a superfície (no triodo de

corona usa-se d ~ 6 em enquanto que em T6 usou-se d ~ 1 em); as correntes de corona

são relativamente moderadas. Do ponto de vista experimental verificou-se que a grade

metálica usada no triodo não é afetada pela descarga (no trabalho T6 a grade acabava se

tornando esverdeada e corroída após um tempo longo de utiliaação), indicando portanto

a inexietência do processo perto da amostra em estudo.
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4. COMPORTAMENTO FERROELÉTRICO DOS POLíMEROS PVDF E

P(VDF - TrFE) ,

Polírneros com propriedades piezoelétricas e piroelétricas vêm atraindo um grande

interesse por dois fatores: a) essas atividades permitem a sua aplicação em transdutores e

b) são materiais dielétricos que possuem propriedades físicas de grande interesse

acadêmico. No caso do PVDF (polifluoreto de vinilideno) e seus copolímeros com

trifluoretileno (TrFE) ou tetrafluoreltileno (TeFE) , verificou-se que as atividades piezo

e piroelétricas são devidas principalmente à. orientação dipolar ferroelétrica a qual pode

ser induzi da por aplicação de um campo elétrico.

Neste capítulo mostra-se que a técnica do triodo de corona com corrente

constante permite, a partir da curva de subida do potencial, distinguir se o material

dielétrico apresenta o chaveamento de uma polarização ferroelétrica e estimar o valor da

polarização induzida na amostra. Mostra-se também que a técnica pode ser aplicada

para a determinação das cara.cterfsticas de condução elétrica dos polírneros.

Procura-se fazer um resumo dos principais resultados experimentais obtidos com

amostras de PVDF na fase a e na fase {J. Mostra-se que esses polírneros podem

apresentar transformações irreversíveis e reversíveis. Para as amostras a-PVDF

verificou-se que a técnica de corona com corrente constante permite identificar a

transição estrutural a --t ap'

As curvas experimentais obtidas de amostras ,B--PVDF J durante o processo de

carregamento no qual ocorre a reorientação dos dipolos, foram ajustadas usando-se o

modelo teórico que descreve o processo de condução e a dinâmica da polarização do

material. Dos resultados verificou-se que o processo de chaveamento dipolar é o fator

que determina a forma da curva de subida do potencial.
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4.1. Descrição dos Polfmeros

o PVDF é um polfmero semicristalino apresentando em geral 50% de parte

emorfa e 50% de regiões cristalinas. Seus processos de cristalização ocorrem de tal forma

que essa.proporção é muito difícil de ser alterada. A parte cristalina pode se apresentar

numa das quatro formas relacionadas a seguir:

Fase a:

Fase p:

Fase 6:

Fase To

é a forma na qual o PVDF se cristaliza quando fundido e depois

resfriado. A conformação das cadeias moleculares (TGTG) é

helicoidal sem momento de dipolo resultante, por célula unitária.

Portanto, é um dielétrico não polar.

esta estrutura cristalina é a de maior interesse pois apresenta o

maior momento de dipolo por célula unitária. A conformação da

cadeia molecular é do tipo zig-zag (praticamente toda TT) o que

resulta num momento de dipolo diferente de zero. A obtenção desta

forma cristalina pode ser feita, por exemplo, pelo estiramento

mecânico de filmes na fase a.

esta fase também é conhecida como alfa polar (ap)' pois a sua

estrutura é muito parecida com a da fase a, possuindo uma célula

unitária com as mesmas dimensões (conformação TGTa, com

dipolos em paralelo). Ela possui um momento de dipolo não nulo,

cujo valor é aproximadamente metade do da fase f3. Pode ser obtida

a partir da fase sJ.fa por aplicação de um campo elétrico

relativamente alto

esta fase resulta de uma estrutura intermediária (T3GT3'G) e

também é polar com momento de dipolo aproximadamente metade

do da fase f3.
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Para melhor viaualização das poeeíveis transformações cristalinas do PVDF I

reproduz-ee na figura 4.1, o esquema mostrado por Furukawa(7). Vê-se que existem três

maneiras de mudar as estruturas do PVDF: estiramento mecânico, tratamento térmico e

tratamento com campo elétrico.
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caU$ada$ por aplicação de campO$, tratamento térmico e mecânico.

o copolímero P(VDF-TrFE), por poesuir o trifluoretileno (TrFE) na. cadeia

molecular, cristaliza diretamente na fase polar {J, não necessitando passar por um

processo de estiramento mecânico, como o PVDF .. O P(VDF-TrFE) pode ser

sintetizado com percentuais diferentes de trifluoretileno (em geral ele é encontrado nas

proporções molares VDF(90%)-TrFE(lO%), 70/30 e 60/40) e além disto, a cristalinidade

do filme pode ser v8l'iada por um proceseo de tratamento térmico. As propriedades acima

e o fato de a temperatura de transição ferro-peraelêtrice est8l' abaixo do ponto de fusão

do polfmero (o que não ocorre com o ,8-PVDF) tomam-no um material muito atrativo

do ponto de vista acadêmico.
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método também pode ser empregado, com facilidade, na identificação do comportamento

ferroelétrico de um dielétrico e ainda. estimar o valor da polarização resultante, sem que

haja necessidade de recorrer a comparações entre curvas experimentais e teóricas

(obtidas de modelos teóricos). Para mostrar o comportamento esperado para a curva de

subida de potencial, serão usadas como exemplos, curvas experimentais obtidas com

amostras de ~PVDF, carregadas à temperatura ambiente.

A figura 4.2 mostra as curvas de subida do potencial de uma amostra. carregada

com a densidade de corrente Jo = +16 nA/cm2. A curva I mostra que o potencial sobe

rapidamente no inicio, apresenta uma região de estabilização e posteriormente volta. a

subir tendendo a um valor estacionário. A curva 11mostra o resultado de uma. carga

subsequente, com a mesma polaridade. Observe-se neste caso que o potencial sobe a.té o

valor máximo sem apresentar o patamar de subida lenta. As duas curvas mostram,

portanto, que a amostra sofreu uma mudança no seu comportamento elétrico.

Identifica-se que o patamar na curva do potencial é devido à orientação dipolar a. qual

tende a neutralizar as cargas que são depositadas pelo triodo de corona, razão pela qual a

recerga subsequente não apresenta o pata.ma.r(os dipolos já estão orientados na direção

do campo). A orientação ferroelétrica é confirmada qua.ndo a polaridade da. corrente de

carga é invertida; isto é; o patamar na curva do potencial volta a.aparecer (neste caso os

dipolos foram chaveedos de 180°). Este efeito é mostrado na figura 4.3, onde também se

mostra o efeito da variação da intensidade de corrente de carga (o comprimento do

patamar é inversamente proporcional à corrente). Observa.-se (figura 4.3) que correntes

de carga muito baixas não são suficientes para causar a orientação dipolar (curva. sem

nenhum patamar), pois os potenciais atingidos são menores que o necessário para.

provocar o chaveamento ferroelétrico. As subidas do potencial para amostras a-PVDF,

as quaia não são polares, não apresentam o patamar de polarização.

Devido à consistência dos resultados experimentais pode-se dizer, com bastante

segurança, que o fenômeno do chaveamento ferroelétrico é o responsável pelo

aparecimento do patamar na curva do potencial de superfície em função do tempo em

amostras carregadas com corrente constante.
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4.2. Polarização pela técnica do triodo de corona com corrente constante.

Conforme foi discutido no capítulo 2, a nova versão do triodo de corona com

controle de corrente pela tensão da grade, pode gerar correntes de amplitude suficiente

para se estudar as propriedades de polarização de polímeros ferroelétricos. Observa-se

experimentalmente que as amostras ~PVDF e P(VDF-TrFE), depois de terem sido

carregadas por descarga corona, apresentam propriedades piesoelétricas, mostrando

assim que elas adquiriram polarização permanente.
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Figura 4.2. Subida do potencial para uma amo.dra ~PVDF (L=10pm) carregada com

J = +16nA/ cm~. A curva I repre8enta a primeira recarga e a curva II uma segundao

recarga com Jo = +16nA/ cm~ (est« amo8tra jJ. tinha 8ido carregada com polaridade

negativa).

o triodo de corona com corrente constante permite identificar, pela curva da

subida do potencial (linear ou não), se h& ou não proceeesoede injeção de cargas no

dielétrico. As medidas que serão discutidas a seguir, têm como objetivo mostrar que o
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Figura 4.3. Subida do potencial de superfl. cie para uma amostra f3-P VDF (L= 1Opm). A

curva I representa a primeira recarga I = +80 nA, a curva II a segunda com I = -40o o
nA, a curva III a terceira com 10 = +fOnA e a curva IV a quarta com 10 = -4nA.

Para estimar o valor da polarização P indusida pelo carregamento por corona,s
admite-se que a amostra possui um comportamento ferroelétrico ideal, ou seja, a

polarização P é estabelecida num determinado valor de campo elétrico Ec;

dP/ dE = P c5(E - E ). AssimI na curva de subida de potencial da amostra, o patamar des c

polarização deveria ser completamente plano (a voltagem deveria permanecer constante)

até toda a orientação dipolar se completar. Desta forma, da carga total Qt depositada na

amostra, uma parte Q deve ser neutralizada pela orientação dipolar enquanto que a
p

outra parte Qc poderia ser perdida por condução. Portanto:
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4.1

onde ât é a duração do patamar, Q = 2P é a carga neutralizada pela orientaçãop s
dipolar (o fator 2 aparece devido 80 chaveamento de 180

0
). Assim pode-se escrever que

Ps é dada por:

4.2

o cálculo do valor da carga Qc perdida por condução é dificultado pelo fato de que é

necessário conhecer a natureza do processo (em primeira aproximação poder-ee--ia

desprezar Qc ou usar uma condução ôhmica).

É claro que, na prática, as amostras ferroelétricas não se comportam da forma

ideal, o que significa que o patamar não é tão bem definido. Nesta situação se Pode

estimar o valor de Ps tomando o valor médio do potencial e um intervalo de tempo

estimado para o patamar da curva. Na figura 4.4 é esquematizado o procedimento

adotado para a determinação dos parâmetros (duração do patamar â t e potencial Vp)

necessários para determinar a corrente de condução.

4.2.3. Conduçio noa pol1meroaferroelétric08

Uma cerecterístice, não muito estudada nos polímeros ferroelétricos é o processo

de condução. Este fato é compreensfvel, primeiro porque o interesse nos estudos

estiveram centrados na ferroeletricidade e, segundo, porque o estudo da condução em

polímeros é uma tarefa penosa, não só pela falta de reprodutibilidade das medidas como

pelas dificuldades inerentes à sua análise. O triodo de corona além de permitir identificar

se há injeção de cargas ou polarização ferroelétrica também permite medir a dependência

do potencial estacionário Ve em função da corrente de carga 10; da caracterfstica Ve
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versus 10 pode-se ter as informações necessárias para o estudo dos processoa de

condução. Os resultados para este tipo de medida podem ser interpretados com os

modelos convencionais de condução em sólidos, ou seja, soluções obtidas para os casos

em que se supõe a aplicação de uma tensão constante na amostra. A diferença entre as

medidas obtidas por aplicação de tensão e pelo carregamento por corona é que, no último

caso, não é necessário ter-se dois eletrodos na amostraj usualmente emprege-se apenas o

eletrodo traseiro pois os íons são depositados diretamente sobre a superfície da amostra.
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Figura 4.4. E6quema do procedimento para se determinar o potencial médio e o

comprimento do patamar de polarização.6t é o comprimento do patamar e Vp é o valor

médio do potencial do patamar e dado por Vp = (Vp1 + VpsJ/!.
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4.3. Resultados obtidos para o fJ-PVDF.

Este estudo foi feito com dois tipos de amostra .8-PVDF: as que foram obtidas

por estiramento uniaxial (quatro vezes o comprimento inicial e à. temperatura de 900) e

as estiradas biaxialmente que possuem, além da estrutura cristalina {J, uma parte na

fase a.
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Figura 4.5. Subida de potencial para amodra6 tipo .8-PVDF. Curva (1) - amostra biaxial

e curva (I) - amodra uniaxial. Corrente de carga J0= 16 nA/cm2.

o comportamento geral das amostras de fJ-PVDF já foi mostrado no item

anterior. Mostra-se agora as diferenças apresentadas pelas &mostras com estira.mento

uniaxial e biaxial. As curvas da figura 4.5 foram ambas, obtidas com corrente de carga

de 100 nA e amostras de 10 J.fCll de espessura. A curva (1) refere-se ao resultado da

amostra tipo .8-PVDF submetida ao estiramento uniaxial, a curva (2) à. amostra com
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estiramento biaxiel. As diferenças mar cantes são o comprimento do patamar de

polarização e os potenciais máximos atingidos. Estes resultados indicam que a condução

das amostras biaxieis é maior que a das uniaxiais. No item 4.3.1 são apresentados 08

resultados dos processos de condução e no item 4.3.2 as estimativas para a polarização

adquirida pelas amostras.

Oomenta-ee que os resultados experimentais das amostras do copolímero

P(VDF-TrFE) (preparadas por solução) é muito similar ao das amostras do

homopolímero de PVDF [8]. No entanto, encontrou-ee que o valor da condutividade é

menor e que o patamar da curva de polarização é mais plano do que para o do PVD F,

provavelmente devido à maior cristalinidade das amostras do copolímero [7]. Para não

alongar muito este trabalho não são apresentados os resultados destas amostras.

4.3.1. Resultadoe pal'a. a.Condução elétrica.

Para se determinar a dependência do potencial estacionário Ve com a corrente de

carga I , a amostra foi inicialmente polerisada com uma corrente relativamente altao

(para orientar os dipolos no sentido desejado). Este procedimento garante que a

polarização ferroelétrica da amostra não contribuirá para a corrente. A figura 4.6 mostra

que a dependência de Ve com a corrente 10 é quadrátrica para ambas as amostras. É

relevante que a corrente é praticamente independente da polaridade da corona. A

dependência quadrátrica indica que a corrente deve ser limitada por carga espacial, ou

seja, a corrente de condução pode ser escrita por

Jc(x,t) = JJp(x,t)E(x,t) 4.3

onde JJ é a mobilidade dos portadores, p a densidade de cargas e E o campo elétrico. No

estado estacionário a corrente é dada por:
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V2
J 9 e
O=BPE~

L
4.4

permitindo, portanto, calcular o valor do produto PE' Dos resultados da figura. 4.6

encontra-se que (PE)b = 3.8x1O-22 CcmfV2seg para a amostra biaxial e

(pE)U= 1.6x1O-22 CcmfV2seg para a amostra uniaxial. Admitindo uma constante

dielétrica relativa IÇ = 13 para o PVDF tem-se que a mobilidade dos portadores é

-10 2fV -10 2, O .~ = 3.3x1O em seg e Pu = 1.4x1O em Vseg. s valores encontrados variam

de &mostra para amostra mas em geral observa-se que a mobilidade é maior para as

amostras biaxiais.

o
J

biaxial uniaxial

10 10 t

Ve (volts)
10 l

Figura 4.6. Dependência do potencial estacionário Ve com a densidade de corrente Jo;

para amostras {J-PVDF uniazial e biazial de espeS8ura L = 10pm.
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o valor da mobilidade permite estimar o tempo de trânsito dos portadores na

amostra pela expressão[4]:

4.5

Para uma amostra P uniaxial, L = 10 Jml, carregada com a densidade de corrente

Jo = 20 nA/cm2, te~e-ia um tempo de trânsito da ordem de 30 sego Este resultado

fornece a indicação de que a carga espacial pode ser considereada como estando em

equílibrio no interior da amostra durante todo o processo de carga, uma vez que a

duração deste é da ordem de dezenas de minutos. Este fato é bastante útil para se

estimar a polarização induzida na amostra uma vez que a sua determinação é mais

precisa se a corrente de condução for conhecida.

Medidas da condução em &mostras a-PVDF, submetidas a campos elétricos

pequenos, mostraram uma dependência linear entre voltagem no estado estacionário e a

corrente de carga [8]. Os resultados mostraram também que a condutividade a do

material, da ordem de 2x10-14 0-lcm -1, independe da polaridade com a qual a amostra

foi canegada e que (f cresce com o aumento da umidade relativa da atmosfera de medida.

Entretanto, medidas realizadas com campos elétricos bem maiores mostraram que

o processo de condução depende da polaridade com a qual se carrega a amostra, não é

linear. Os resultados indicam que Jo ot V:' com n > 2. O processo que leva a esta

dependência ainda não é bem compreendido. As correntes medidas para as amostras

a-PVDF são muito maiores, da ordem de duas décadas, que as encontradas nas

amostras ~PVDF.
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4.3.2. F...timativa da polarização P8

Para estimar a polarização Ps adquirida durante o carregamento por corona

usa-se a equação 4.2, onde, no caso do ,8-PVDF, a corrente de condução é calculada pela

expressão 4.4. Na tabela I são mostrados os valores de P para os diferentes tipos des
amostras usadas nas medidas; nota-se que os valores encontrados não dependem do tipo

de amostra além de serem da ordem dos valores citados na literatura (valores máximos

de ~ 10 para o copolímero e ~ 8 para o ,8-PVDF) [7].No caso do copolímero, a

polarização foi calculada sem levar em conta a corrente de condução, ou seja, J = O nac
equação 4.2.

TABELA I

Amostra Jo ât Vp pf Je Ps
nA/cm2 volts Cem/s nA/cm2 pC/em 2sego

uniaxial 16 1000 500 5xl0-24 1.7 7.1
biaxial 16 1400 430 -23 3.5 8.71.7xlO
copolím. 39 400 600 7.8
P8 calculada pela expressão 4.2e Jc pela 4.4

Da tabela I vê-se também que, no caso das amostras ,8-PVDF, a corrente de

condução contribui com, no máximo, 20% no cálculo de Ps (Jo = 16 nA/em2), erro este

admissivel neste tipo de determinação. Conclui-se dos resultados obtidos que o

procedimento adotado na determinação da polarização, de amostras carregadas com
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corrente constante, leva a resultados coerentes com a literatura. Uma comparação

melhor do valor de Ps poderá ser feita quando se o comparar com o valor obtido, para a

mesma amostra, usando-se outras técnicas de medida (por exemplo curva de histerese)

4.3.3. Alteração estrutural irreversfvel nas amostras biaxiais

Até agora apreeentou-ee o comportamento geral das medidas sem a preocupação

de discutir os detalhes dos procedimentos experimentais. Um fato que chamou a atenção

foi que na primeira medida o potencial das amostras subia até um valor máximo muito

maior que os atingidos nas medidas subeequentes. Este tipo de mudança, que a.parecede

forma intensa nas amostras que sofreram estiramento biaxiel, só foi compreendido

quando se permitiu que as amostras fossem carregadas por um período muito longo.

Como mostra a figura 4.7, na primeira carga, feita com uma amostra virgem, o potencial

apresenta o patamar de polarização, atinge o valor máximo e depois começa a diminuir

para então atingir o estado estacionário. Verifica-ee que nas cargas posteriores o

potencial nunca ultrapassa o valor do estado estacionário da primeira carga.

A queda do potencial, durante o processo de carga, parece um tanto inusitada à

primeira vista. Tal fato foi compreendido pela mudança estrutural da amostra devido ao

campo elétrico durante o primeiro processo de polarização. Como mostra a figura 4.8, o

espectro de raios X da amostra virgem é diferente daquele obtido após o processo de

carregamento por corona. A análise detalhada indica que houve uma diminuição da

porcentagem da estrutura do tipo a. Este efeito é irreversível uma vez que 88

experiências mostraram que as amostras não voltam a apresentar o comportamento

original mesmo que sejam deixadas em repouso por longos períodos. Do ponto de vista do

comportamento elétrico a mudança da estrutura cristalina deve ser a responsá.vel pelo

decaimento do potencial durante a parte final do processo de carga da amostra.
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o mesmo tipo de efeito irreversível foi observado nas amostras que sofreram o

estiramento uniexial, mas, com uma intensidade muito menor. Do ponto de vista elétrico

a queda do potencial é muito menos intensa. e no espectro de raios X as mudanças são

imperceptíveis.

4.4. Mudanças Reversíveis

Além da mudança irreversível da. amostra. quando carregada. pela. primeira. vez,

observa.-se também alterações que são reversíveis. A a.presenta.ção dos resultados é

iniciada. pelo comportamento de amostras na. fase a [10].

4.4.1. Transição a ~ ap'

A técnica. de corrente constante mostrou também que é possível identificar a

mudança. da. fase cristalina. a para. a. fase polar ap-PVDF, por efeito do campo elétrico.

A figura 4.9 mostra. as curvas da subida. do potencial para. a. amostra. com 20 pm de

espessura.. A curva. I é obtida. com uma. amostra. a carregada. com Jo = -43 nA/cm2 e a

curva. 11 quando se recarrega a. amostra. com a. corrente de mesmo valor, mas de

polaridade oposta (entre as medidas o potencial da. amostra. foi neutralizado por corona).

Nota-se claramente que a. curva 11 exibe o patamar de polarização, mostrado assim que

a.amostra. se tornou polar. Medidas mais detalhadas mostraram que o efeito é reversível

pois, a.pós a.primeira. carga, ao se deixar a.amostra. em repouso, o patamar de polarisação

não é mais observado. Quando se interrompe a. primeira. carga. antes do potencial

começar a. decrescer (máximo da curva. I), a segunda. carga. com inversão de corrente não
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800

Figura 4.7. Subida do potencial de uma amostra bicmal {3-PVDF. Ourva I corresponde a

carga da amostra virgem. A curva 11 corresponde a uma segunda carga com a mesma

polaridade da corrente.
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~ngulo de Bragg (29)

Figura 4.8. Espectros de raios X de amostra {3-PVDF biaxial antes e depois do primeiro

processo de carregamento. Ourva I - amostra virgem e curva 11 - após a polarização.
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apresenta o comportamento ferroelétrico. Tem-se assim a indicação de que a queda do

potencial durante o carregamento deve estar associada à. transição a -+ a .
p

o 5000
Tempo(seg)

Figura 4.9. Subida do potencial para amostra a-PVDF (L = 20pm). Curva I - primeira

carga com J o = +4,9 nA/cm2. Curva II - carga com inversão da polaridade da corrente

(sem descanso).
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Figura 4.10. Subida do potencial para amostra a-PVDF (L = 20pm). Curva I -
2pnmelTa carga com Jo = 4,9 nA/em. Curva II - recarga com corrente de mesma

polaridade (sem descanso)
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Outra confirmação de que a amostra sofreu uma transformação de grande

intensidade pode ser vista na figura 4.10. Após a amostra ter sido carregada com a

corrente Jo = +43 nA/cm2, o potencial de superfície é neutralizado e a amostra

carregada novamente com a mesma polaridade. Vê-se que na segunda carga o potencial

sobe rapidamente até o valor atingido no estado estacionário na primeira carga. Também

foi verificado que ao se deixar a amostra em repouso volta-se a obter o comportamento

original, mostrando a reversibilidade do processo.

Com a detecção das propriedades ferroelétricas de amostras a-PVDF,

pré-polarizadas, conclui-ee que o triodo de corona poderá. facilitar o estudo das

transições a -+ cxp' uma vez que outras técnicas experimentais exigem um esforço muito

maior (por exemplo, a transição não é detectá.vel por raios X).

4.4.2. Transições nas amostras ~PVDF

Nas amostras ~PVDF além de ocorrer a transformação irreversível durante a

primeira carga da amostra, encontra-se efeitos similares ao observado nas amostras do

tipo o. Eles podem ser observados facilmente quando a amostra é recarregada com uma

corrente de mesma polaridade da carga anterior (durante uma carga em que ocorre a

polarização da amostra o efeito é mascarado uma vez que o chaveamento dipolar é o

fator de terminante da curva da subida do potencial).As figuras 4.11 e 4.12 mostram os

dois efeitos que podem ocorrer.

A figura 4.11 mostra as curvas obtidas em recarges sucesarvas (Jo = +54

nA/cm2)j a curva I foi obtida após a amostra ter repousado vários dias depois da

primeira carga e a curva II quando ela foi recarregada logo após a carga anterior (o

potencial foi neutralizado). Vê-se que na recarga com descanso o potencial passa por um

máximo e depois decai, como nas amostras a-PVDF. A amostra que foi neutralizada

atinge o estado estacionário num tempo mais curto e sem apresentar o decaimento.
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A figura 4.12 mostra os resultados obtidos quando a amostra é carregada com

correntes diferentes (Jo = +54 e +27 nA/cm2). Naquela carregada com a maior corrente

o potencial tem um máximo muito mais acentuado do que na carregada com menor

corrente (as medidas foram feitas deixando-se as amostras repousar).
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Figura. 4.11. Recargas para amostra {J-PVDF pré-polarizada. Curva I - amostra com

descanso. Curva II - recarga sem descanso. Corrente de carga J = +54 nA/cm2.o

Acredita-se que a origem do que foi observado nas amostras ,8-PVDF deve ser a

mesma da dos fenômenos observados nas amostras Cl'-PVDF,isto é, deve estar havendo

mudanças internas na estrutura do material. Das figura 4.11 e 4.12 conclui-se que essas

mudanças devem estar associadas a uma relaxação lenta do material e não só a um

processo dependente do campo. Este é um fato interessante uma que as técnicas usadas

até agora dificultavam medidas das transições de fase em função do tempo de aplicação

do campo elétrico.
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Figura 4.12. Recargas sucesswas da amostra {J-PVDF pré-polarizada com correntes

diferentes. Curva I - J = +54 nA/cm2 e curva II - J = +27 nA/cm2. ( a amostra [o:o o
deixada descansar antes de cada medida). O potencial foi normalizado pelos valores do

estado estacionário.

4.5. Modelo teórico para descrever a subida do potencial durante o chaveamento

ferroelétrico.

Com o objetivo de compreender melhor os fenômenos físicos envolvidos durante o

processo de polarização da amostra, elaborou-se um modelo que procura levar em conta

o conhecimento que se tem sobre o PVDF. A análise é restrita às curvas que foram

obtidas durante a reorientação dipolar nas amostras ~PVDF, ou seja, às curvas de
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potencial que apresentam o patamar. Não se inclui no modelo nenhum mecanismo qUE'

procure explicar as transformações do material, isto é, os decaimentos do potencial

durante o processo de carga.

A densidade de corrente total na amostra é dada por:

4.6

onde D(x,t) é o deslocamento elétrico, JJ a mobilidade dos portadores, p(x,t) a

densidade de portadores, E(x,t) o campo elétrico, e a permisaividade dielétrica

(que pode ser dependente de E(x,t)) e P(x,t) a polarização elétrica.

Note-se que se utilizou Jc = JJpE uma vez que este processo de condução foi encontrado

a partir dos resultados experimentais.

Para descrever a dinâmica da polarização elétrica usa-se a equação empírica dada

por [7]:

dP (Ps - P)
ar - T

4.7

onde P é a polarização de saturação e T o tempo de chaveamento da polarização, dados
por:

4.8

sendo To uma constante.

Introduziu-se também no modelo a dependência da constante dielétrica com o

campo elétrico [7] (foi encontrado que a constante dielétrica tem um valor máximo

quando os dipolos começam a se reorientar na direção do campo). A dependência ~(E) é

colocada nas equações através de uma função que se ajusta aos resultados experimentais.

As outras equações usadas são a equação de Poisson

ÔD~t,t) = p(x,t) 4.9
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e a definição do potencial de superfície da amostra na condição de circuito aberto:

L
V(t) - JO E(x,t)dx 4.10

Como não se pode obter a solução analítica das equações, elas foram resolvidas

pelo método de diferenças finitas [11]. Usou-ee como parâmetros ajustáveis as constantes

To e o expoente n. Para a mobilidade !J, a constante dielêtrica f(E) e a polarização P
8

foram usados valores muito próximos daqueles obtidos das experiências.

A figura 4.13 mostra que o ajuste entre a curva teórica e a experimental é muito

bom. É interessante notar que se pode chegar a um bom ajuste entre as curvas mesmo

que se use uma dependência ôhmica para a corrente, o que mostra que o chaveamento

dipolar é o principal fator na forma da subida do potencial da amostra. Este fato

também é confirmado pelo modelo no qual se supõe que haja condução na presença de

armadilhas [12]. Por esta razão o valor de Ps usado no modelo é muito próximo do valor

determinado a partir do comprimento do patamar da curva do potencial (equação 4.2).

1500

..-. 1000
~g.....,

O~~rn~rn~rn~rn~rn~rn~rn~rn~no~n
o 1000 2000 3000

tempo (a)
4000 5000

Figura 4.13. Subida do potencial de superftcie para a amostra f3-PVDF biaxial carregada.

com a corrente J o = ~O nA/cm2. A curva em pontilhado mostra o resultado experimental

e a linha cheia a curva calculada a partir do modelo teórico.
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Os resultados calculados para. a polarização P(x,t) (figura 4.14), mostraram que

ela tem valor nulo perto da superfície de injeção das cargas e cresce à. medida. que va.i

penetrando na. amostra, tendendo para. para um valor constante. Resultado como este, se

obtido de medidas experimentais, poderiam confirmar a. validade do modelo adotado.

ooco
N
'i:o
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Figura 4.14. Distribuição da polarização P(x,t) no final do processo de carga da amostra,

determinada a partir do modelo teórico.(os dados experimentais referem-se à. curva da

figura 4.19)

4.6. Discussão

Os resultados apresentados neste trabalho mostram que o triodo de corona. com

corrente constante é uma técnica que pode ser aplicada com sucesso no estudo de

polímeros ferroelétricos, uma vez que essa propriedade provoca o aparecimento do

patamar na. curva de subida do potencial de superfície da amostra.
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o uso da técnica no estudo do polímero PVDF mostrou que se pode determinar o

valor da polarização elétrica adquirida pelo polímero durante o carregamento pelos íons

da corona. Medidas do potencial estacionário em função da corrente de carga permitiram

também o estudo das propriedades de condução dos polímeros. Foram identificados dois

tipos de transformações no ,8-PVDF: a irreversível a qual ocorre no primeiro processo de

carregamento das amostras e as reversíveis que ocorrem tanto nas amostras do tipo a

como nas do tipo p. Aesociou-ee as mudanças reversíveis às alterações estruturais do

polímero e sendo essas medidas responsá.veis pela queda do potencial durante a

carregamento prolongado.

O decaimento do potencial durante as cargas prolongadas poderia ser explicado

assumindo-se uma constante dielétrica a qual relaxa muito lentamente no tempo, desde

que fosse válido o modelo descrito no item 4.5 (chaveamento da polarização ferroelétrica

e transporte de excesso de carga). Entretanto, uma descrição mais clara dos processos

deverá.ser objeto de estudos detalhados.

Saliente-ee que a experiência adquirida na interpretação dos resultados

experimentais obtidos com o novo triodo de corona ainda é relativamente pequena e que

novas técnicas experimentais terão de ser usadas para a melhor compreensão dos

fenômenos físicos. Em particular medidas da constante dielétrica em função do campo

elétrico e da distribuição volumétrica da polarização e da distribuição de cargas seriam

de grande auxílio.
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ABSTRACT
Corona charging is a powerful method for
sLudying storage and electric charge transport
in dielectrie films. The development of this
technique for the study of polymer foils is
summarized. The improvement aehieved with the
use of a biased vibrating grid, allowing the
measurement of the potential build-up is
commented, as well as the latter one keeping
constant the eharging current. Other
developments aimed to get more uniform eharge
deposition are also diseussed.
INTRODUCTION
Since the fifties corona diseharge is being used
extensively in photocopyng machines to charge
the photoconductors in order to achieve the
image transference[l]. Later, it was sueessfully
employed to eharge dielectrie foils aiming to
the study of storage and eharge transport in
such materiaIs and to large seale eleetret
production[2].
This paper endeavors to briefly review the
methods of corona charging, mainly the corona
triode, directed to the investigation of
transport properties. In this technique both the
sample surface potential as well the sample
current may be measured as function of time,
during and after the charging. The analysis will
be restrieted to the the point to plane
simmetry.
THli RARLIER EEOCEDURES
The most simple way to aehieve a eharge
deposition over a sample is to expose, for
CH2593-21 881 0000-0087$01000 Copyright 1988 IEEE
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short or long time, the dielectric surface
directly to a corona point discharge, see the
scheme of figure (la). This procedure allows to
reach high surface densities but the final
sample voltage and the surface charge uniformity
is not easily put under controlo After the
charging the sample surface potential Vs, can be
monitored as function of time. A problem rel~ted
with the Vs measurement is the time lost between
the end of charging and the beginning of the'
decay, which may be important, at least, for
samples exhibiting fast potential decay. ~
improved setup presented by Weinberg et al[3]
in 1975, by means of which the steady state
potential during charging can was obtained by a
comparison method with a reference sample.
TliK CORONA TRIODE
Later, an important improvement appeared[4], a
metallic grid was inserted between the point and
the sample to constitute the so called corona
triode, as figure (lb) shows. Either the grid or
the sample holder may be biased using a'voltage
supply. This setup allows to control the steady
surface potential and the charging uniformity.
However, the charging current, dependent on the
voltage between the grid and sample surface,
tends to decrease. The final sample voltage is
equal to the grid bias voltage. By means of a
vibrating grid it i9 possible to measure
simultaneously with the current, the sample
surface potential during as well after charging
(with the requirement that the sample is charged
uniformly). The potential decay may also be
easily measured. The corona triode is very
similar to the scorotrons[l] developped for use
in photocopyng machines (using cylindrical
geometry). Due its pratical interest several
papers discussed its electrical
characteristics[5].
IHli CORONA TRIODE wrTH CONSTANT CURRENT
The corona triode showed to be a very nice and
inexpensive technique to produce charged
surfaces with a high degree of lateral charge
uniformity. On the other hand, since the

....•..

" • c •
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Schematics of setups for corona

charging current decreases as function of the
time, this makes the interpretation of the
results difficult to be made. To overcame such a
problem another improvement was added to the
triode[6]. A feedback loop as figure (lc) shows,
which detects the total current through the
sample, acts on the corona point voltage
allowing it to control the sample charging
current, keeping it at a constant value Ia.
This greatly eases the interpretation and allows
to have a control during the charging processo
From the total current equation we get

10 = Ic(t) + C dVs(t)/dt
were C i5 the sample capacity and Ic(t) is mean
conduction current. This equation shows that
for the Lim i t ing case 'of apure Ln su lat ing foil
the potential will increases linearly as
function of time while for a leaky sample it
will increase sublinearly. From the above
equation we see that actually we have access to
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lc(t), sinco 10' C
Processes caracterized
easly be detected.
A new version af a corona triode with constant
current where the sample current control is
performed by controling the g r id vo Lt ag e i see
figure (ld), is now under development[7]. The
preliminary results"shows that the operation of
the triode can be extended over a large interval
of charging currents and the sample charging
uniformity may be further be improved.
[t should be mentioned that at paralelling the
increasillg ur the corona n1ethod a great advance
in measuring devices were obtained: improved
surface potential measurements, the widespread
use af the open circuit thermal stimulation and
charge prafiles measurements, starting with the
heat pulse technique[8] and even more involved
ones (LIPP, LIMM)[9].
THEORETICAL DEYELOPMENTS ~ INFORMAL

and
by a

Vs(t) are known.
conductivity may

'. ,

The theoretical attempts to interpret the
experimental results obtained under the corona
charge method were responsible by the great af
simplified models and exact calculations
(Wintle, Perlman, Rudenko, Sessler, West, Batra,
Seki, Reiser, our g roup and many others)
appear~d in the literature in the seventies
involving space charge kinetics. In these first
st.eps, models susceptible of analytic solution
were integrated but many times the results did
not duplicate the experimental ones, of course
because they were oversimplified. The need for
computer integration grew and, in this side,
van Turnhout, von Seggern and Chudleygh were
pioneers. Application of the transport equations
to the new wave of dispersive transport of Scher
and Montroll were accomplished (Carrano and
Ferrpira) bllt the results were never used
seriously for interpretation of space charge
motion. We apologized the missing of important
researcher names in this informal and short
appraisal (there is no space for references).
Interesting phenomena, like the cross over
effect by which the discharge is more effective
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for li ig he r in i t La I c ha rg ing , were d Ls oov ered and
discussed (Yeda, Pe r Iman ; etc .. ).
Before finishing, it should be mentioned that in,
nlOSt. CRses Lhe eorona·charging method was used
in polymer foils. The complex nature of· these
materiaIs makes difficult to get a comprehensive
set of data for them. It is not only the bulk
th a t. i s co Iíl P 1 ica te, b u tal so the su rf ace , that
plays an setive part in the trapping processo
The pioneers thought that eliminating the
injection electrode by using the corona charging
technique, the bulk properties would appear
o l.e ar Ly . BIlI. it p roved not to be the case and
more, it was found that the chemical products
produced by the corona discharge may modify the
surface or change the'charge injection processo
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A new version of a corona triode setup, allowing charging dielectric foil s with a constant current,
was developed. The charging current is kept constant by controlling the grid voltage. We show
that lhe sample surface potential can be inferred from the grid volt age and present results of'thc
uniformity of churge deposilion during lhe charging procedurc, Sumplc charging currcnts could
be varied from 1 to :mo nA!cm~ and lhe foils could be charged up to ± 6 kV. The method was
applied 10 measure the potential buildup on Teflon FEP and PVDF samples and these results are
discussed. They showed that lhe met hod cun bc successfully applicd to study lhe polarization
buildup of IJ-P"Df' foils under corouu churging.

INTRODUCTION

The dynamics of lhe trausport of extrinsic churge in poly- .
meric dielect rics containing no inl rinsie carriers, is dominar-
ed oy transfer of Iree charge and charge trapping. In spite of
numcrous invcvugation v, considcrablc unccrtuiuty remains I

about rhe value of curricr mobility. dCII~ily of traps, lhe pro- '
cess of trap-filling, arul the presence of charge in surface
states. A variei)' of 111e Ihods has been used 10 investigare lhe
di ••charge prlll'e •••.•of diclect rics prcviuuvly charged by elec-
t ron injection ' 1'1' a IIIj!h.volla!!l' l'I1I'I'na.·· \\'l' bvlicvc Ihal
addiuoual inform.uion can bc gaincd Irom mct lrods that al-
IIl\\' one 1\1 f.,ll,l\\ Ili" .'111ire chnrpinp and disl'hargillg cyclc
Ilra ••.nupl«. [rom il" illllialchargl'-Irel' coudiuon li' lhe linal
sll'ady. chargl'd 1'1'l'hal'gl'-free xt atc. Thi •..Iyl'" 01' nu-uvure-
rnent ,••pov-iblc with elcctron-beam charping. ' and with the
use <Ir a corona svstcm 111which lhe chart:inf. currcnt can be
l11l'aslIr"d ando prl·kl'l'l1llally.l'IlIllrnllcd

lislllg a Ihrcc-cl« ct rode corona sy •.•tem. hvrcattcr cullcd
corona Iriode. one i••able to mcasure lhe char!!ill!! current
and lhe surface voliage of lhe s.unple during lhe charging
proce •..••aud lhe subscqucut surface voltugc dccay in opcn
circuit." The surface volt age is rneasured by using thc meth-
od of lhe vibraring capacitor. A special version of this triode
has been dev eloped":" in which lhe charging current is con-
trolled and kept constam ai a dcsired valuc. Such a systcm
resernble ••an electron gun, which also operares ai constant
charging currcnt, but it has the advantage of providing for
po ••ili\·e as \\'cll a •.•for negaliw currenls.

Th"I11l'lhlld pnwnl li' hc an n.n'l1cnlllll,1 li,r Ih,' sludy
ennduclion phcllolllena in highly insulaling polymcrs.~ I~
For instann', lhe eleelric transporl properties ofTeflon FEP
aI rool11 Icmreralure were succe!osfully invesligale(\.~-I~ 11
\\':1' sh(l\\'1l Ihal aI IIIl' slar! nr lhe eharp.ing. lhe l1ep.alive
I.:harge is heavily tr,lrped Oll lhe samrlc surl;lee, while ai a
laler si age il is Irappl'o ill bulI.. unlil trnps bceome almo~1
saluraled.
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Reccntly, it was shown that lhe corona triode with con-

suuu curreut coukl be improvcd if thc currcnt control i~per·
formcd using a grid volt age control.lI.l~ ln a prcvious pu-
per, I' one of us developed a model for such a corona triode
describing mainly lhe dynarnics of the charging proccs-
yickling a surlucc char~,' divtribution a, uuiíorm a •.•possiblc.
In this article, we describc a ncw vcrsion of a coroua triode
setup having an improvcd perforrnance. The range of lhe
charging currenis i••bctween I ano 300 aA/cm2 and lhe sarn-
pie ••cun bc chargcd IIp 10 :+ (, kV. SCl'IiOIl I de •.•cribc •..thc
experimental sct up and Se•...•.11aud 111shllw Ihc cxpcr inu-n-
tal tcchnique employed 10 keep lhe charging currcnt COII-
stunt and 10 determine lhe sampl\' <urlucc poll.'lIl;a! Irorn !hc
mcasurcmcut of Ihe !!rid voltagl' iuvtv:ul of Ul.,illg thc vibt ;01-

ing cupucitor techniquc." Scciion IV shows Ihat ali improvc.:
charge uuiforrnity over the samplc surfacc can bc achicvc.i
with this sctup. To filia li 7.(' we show rcsult-. of lhe POICII11;t!

buildup for lhe polymcr •.•Tcllon FEl' .:nd I'V DF prCl\ 11;;:
that lhe techuique is a vcry eflicicut 1001 Ior lhe SIUO) of t lrc
polarization of (.J·PVDf' sarnples under corona charging. A
qualitative discu •.••..íon of the chargc tranvport and polariza-
tion is also mude for I'VDF sarnplcs.

I. EXPERIMENTAL SETUP

Figure Ishows the schcrnatic diagrarn of thc cxpcrirncn-
tal setup for lhe corona triodc, The corona charging systcm
consists of lhe corona pin electrode P and a metal eylindcr
connecled to the variah!e high·voltage source~ (Alpha 11I,
BralllJcnburg) ", ,lIId V" (Fluke Illlldcl4101l), respeclive·
Iy. Thcse vollagc supplies and lhe rnelul grid G are biased by
a controlled volt age !oupply VM (modd 152, Monroe Elec·
tronics Ine.). 80lh supplies VM and V, are operalcd in lhe
constant curn:nl mode. The slaillle •••.•·slecl grid had a 500-
!1m spaecd mesh wilh \\'ires of 50'llm diam. The dislancc
oelween lhe corona poin! :lnd lhe grid could bc adjuslcd bUI
in our measuremenls was usually kepl at 6 em, unless olher·
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Fu •. I. Schernmi c' diagram ofthe corona Irio •.le s~·,It"m. ", 1111<1", are con-
lrulled power SlIrrlit"': " .. ;1"nll;lj!t slIrply: I, 1II1l1/.are anunerers: R li (l<:1I
recordcr. S Iht' 'õ.:ll11pk. C. i~1he.' f!,IUIn.t rin)!. alui F Ihl' meu•.•urint: clcctrode
Ali dill1t'n"'ltlll' urc iu luillin.l'Il'r •..ululll j •.•Itil' ,li~••mce bcrwccu thc grjd alUI

lhe sumplc.

wise stated. The sample S stretched between two metallic
rings is rnounted 011 a sarnple holder and lhe distance d
between grid anel sample holder could be adjusted. A guan.l
ri li!! G prevenis lhe surfuce currenrs Irom reuching lhe rnea-
suring electrode. The area of lhe measuring electrode is
A = 2,!i cm'. lhe inner diameter of lhe guard ring is 2.1 cm
anel the ourer dinrneter is 4,2 em. One surface of lhe sample,
nr I h ido: 'Il""'S l.. is uncoated: IIIl" nlhcr is covercd hy un cvupo-
rated aluminum coaring. The guard ring is connected 10
ground and lhe measuring electrode to lhe Ieedback current
input of lhe controlled supply I'~, A bauery operated elec-
trornetcr I, (modd6U2 Keithley lnstrum.) and an urnmeter
I, are used for rnouitoring the sarnple charging current l( /)
and lhe corona current T, . The output volt age of lhe supply
V~ is measured using lhe recorde r R. The polarity of lhe
supplie« can be reversed in order 10 allow lhe sarnplcs 10 be
chargcd wit h currents of both polaruies.

11.CURRENT CONTROL ANO SAMPLE POTENTIAL
MEASUREMENT

The analysis presented here aims 10 show how lhe sam-
pie ehar!!in!! currcnt 1(1) can be kepl constunt ai a value I"
und hnw thl' samplc voltngc can nl' inferred from the mea-
surcd grid \'1111al:!e I'" (I), Figure 2 shows 111l' region of inter-

est of rhe triode comprised bctween lhe grid and lhe sample
hokler. For lhe suke of simplicity, we nssumc 11;<\1lhe clcctric

~,
'-,~

,(

1'11;,2, Schernatic diagrarn oí rhc sa 111pie ali" lhe air j!ap bclow lhe griJ wu h
indicauon of qUillllilies, Ilerc e and e; are lhe dielcctric constante. Eix.t :
ali" E,eu) Ih,'elcctric Iid,I,; p(x.t) and {'.(x.1) lhe charge deo,ili",:
1'( ,\.1) Ih",'I c", ri"I'fllarlli,liflu: x Ih,'p",ilioll: I. uud ,/ lhe varnplc 111I •. lu c,,,
and thc arr !!"p ",idlh. respccuvely; 1'.(1) lhe grul voltug c' UIIU l(t) th c
charging current.

quantities are independenl of lhe lateral position in lhe air
g;lp Ione-dimensional geometry). 11 is known that lhe air
gap conduciion currcnt is due 10 lhe transpor! of an ionic
cxcess chargc with a dcnsity (Ix (x.r ). 1~-17 Thc total charging
current density J(t) = I(I)/A, A being lhe sarnplc arca. i~
given by

€,jJE. (x,1)
J(I) = [lI+ IIEK (x,1) l/'x (X,1) + aI (1)

where lhe term I'P. (x.r) is the current density due to lhe gas
displacement produced by the corona discharge (corona
wind). E~(x,O, 11. and e are, respectivcly, the gap electric
field. lhe ion mobility, and lhe air dielecrric constam.

Integrating Eq, ( I) over lhe air gap thickness. we havc

1 11., d
J(I) = - (v + IIE~ (X,I) ]1'. t x.t rdx

d I,

+ ~' :/(".(1) - VU>], (2)

whcre 1'.(1) - 1'(1) _. V, is lhe air gap polenli,,1 drup duc
10 lhe ionic space charge. So, whcncvcr V, i!'.cxpcrimcntally
kepl constam. a stutionary state for lhe ionic charge density
and lhe electric field is rcached in lhe air gap, Then, Eq. (2)
shows that lhe charging eurrenl dcnsity J( t) = J" = /,,/A i,
independent of lime and equal 10 lhe mean value of lhe con-
duction current, which is lhe firsl term on lhe right sidc of
Eq. (2), ln the inverse W:I)'. keeping lhe current J" constam
implies a con ••lanl volt age drop V, in lhe gap.

Experimentally. lhe charging eurrent is kept constam
by using a constam current supply V~, As Fig. 1 shows lhe
charging eurrenl 1(1) is fcd into lhe feedback inpul of lhe
currcnt supply ;lIId it ..•valuc can bc mouitorcd with lhe nO:I!'

ing electrornetcr. Thcn, rncasuring lhe volt age Vx (t) of lhe
current supply nccessary 10 kecp I (/) = I" wc can determine
lhe samplc potcutial, as discusscd in lhe later paragraph, by
lhe relation

"lI) = I'e(I) - I',. (3)

ir I', is known. Since lhe ;UllOUIII of gap space charge i, de-
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pendem on lhe coronn current I, it is necessury 10 keep its
value independent of'the charging time. We recull that this is
done hy using lhe supply V< operating in the constam cur-
rent mode, Fig. I.

Thcrcforc, lhe setup proposed in this nrticle hoth allows
one 10 control the ion flux 10 lhe sarnple surface and 10 deter-
mim' lhe sarnple potential during the charging by measuring
". (t). We point out that the sample potential during the
charging cannoi be rneasured hy using lhe technique of the
vibrating capacitor" since lhe potential diflerence berween
the grid and lhe sarnple is constant. or course, after charg-
ing, lhe vibrating capacitor can be used but such rneasure-
ments will not be discussed here.

11I.THE CALIBRATION CURVES FOR SAMPLE
POTENTIAL DETERMINATION

lu order 10 determine lhe sample surfaec potcntia! from
Eq. (3) it is necessary to know ihe air gap potential drop V.
as a function of systern pararneters and measurement condi-
tions. The measurements of the air gap current density J ••vs
1'" hereafter called calibration curves, were perforrned with-
out a dielectric sarnple in lhe sarnple holder. Therefore, lhe
measured "~ equals the value of r,.

Figure 3 shows lhe culibrntion curves for several vulucs
of lhe corona currcnt I, for hoth coronn polarities. TIIl' rc-
sults show that Ju incrcases as a Iunction of Ir duc 10 lhe Iact
that lhe dielectric transparency of lhe grid increases as a
funcriou of I, (rhc I!rid rrunsparency is proportional of lhe
dl','lric Iickl uhovc thc grid"'). Tlu-n, til a~~lIr,'lh""lIrrl'cl-
ness of the "( t) dctcrmination during a charging process we
must keep I. at a fixed value, otherwise an error will be
inl roduced in Eq. (3) due 10 the variation of V, as a Iunction
of I" In lhe experimental setup, Ih,' elcctrical licld in thc
charging region of lhe corona (abovc lhe grid ) is kept inde-
pendem of lhe vnriable hias J'~ by u ••ing a hiased supply V,
for the corona discharge, Fig. 1. The supply V, is opcraied in
lhe constunt currcnt modc, thus assuring a constant valuc
for lhe corona currenll,. Figure 3 also shows that the results
are dependent on lhe corona polarity and for simplicity we
show only 1\\"0 curves for lhe positive corona (dashed lines ).

Ali lhe calibrnriou curve •• havc lhe COIIIIIIOII ícaturc of
not crossing lhe origin. Figure 3 (b) shows a detail of curves
near lhe origino This eflect happens due 10 lhe Iact of the
corona wind being proporrional 10 lhe square root of lhe
corona current. I~

Calihration curves were also determined as functions of
the other system parameters. Figure 4 shows lhe dependence
of lhe curves with lhe distance d between the grid and lhe
sumple for lhe negativc polarity. Short distances give higher
currents than larger ones since the air gap ionic conduction
current is deterrnined hy Child's law, I" being proportional to
d •

Figures 3 ,1IId 4 were obtaincd with current densities up
10 80 nA/cm~, but using small values for lhe air gap width
and high values for lhe corona current; lhe setup can be
operuied up 10 300 nAlcm~,

Figure 5 shows the elTecl of temperature on the calibra-
tion curves for lhe negative corona, Increasing lhe tempera-
ture of the air gap médium decreases lhe ion rnobility and
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lhe value of J" i, ditlercnt from 7crn (corona wind en'ccl) Mcavur crncu:
cllIllloliun, are Ilre ",11I,' a' for I-Ig, J(aJ.

thus lhe gap current. Similar results are obtaincd for t lic
positive polarity.

IV. SURFACE POTENTIAL UNIFORMITY DURING
CHARGING

li is inieresting to recall that lhe most irnportant featurc
of the constant current corona triode setup with grid volt age
control is lhe improved surface potential uniforrniry.!" The
good uniformitv is attained by lhe metal cylindcr and rnainly
by the existencc of lhe ionic space charge in lhe air gap and
lhe auto-compensation effect produced by lhe sarnplc
charges. A dctailed discussion of this process and lhe dy-
namics of charge buildup can be found in Ref. 15.

In this article, we measured lhe potcntial uniforrnity of
charged samples by scaaning a Tcflon FEl' sarnple surface
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with ali elcctrostntic vibruring prohc (Mouroc, model
I44S-4 ). The negative sarnple potential of Teflon FEl> sam-
pies does not decay within lhe measurement lime involved
here." As shown hy lhe curves of Fig, 6 lhe sample potential
incrcuses ulmost uniformly IIS 11 fuuction of churging lime
(lhe measurements were done by interrupting lhe charg-
ing ). For high values of the sample volt age. lhe uniforrnity
decreases near lhe edges of lhe sample probably due 10 the
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5 Fllõ. 4. Calihralion curves: chari!lII~
current density Ju \"~ lhe 'pan'
charge potential drop V. in lhe air
gap as a function of lhe grid 10 sarn-
pie distance d. Corona currenr: I.
= - \O lIA; corona point 10 grid

distance: 6 cm.

charge deflection iuduced hy lhe ficld lines which reach lhe
ground plate around the sample (sce lhe schematic drawing
of the setup in Fig. I). We point out that better uniforrnity i~
achieved when using small currenis (low V, ) and a short ai r
gup.

This kind of measurement also allows one to compare
lhe value of lhe sarnple potential measured with this sctup
with the one measured by lhe elcctrostatic probe. Thc valucs
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fi!;. b. Suríace charge divtribution on a Teflon fEl' sarnple as a funcuon of
lhe' radtal posiuun during lhe dlarj!illj! process. The sample wa\ 25,/01 thick
and it was Ol'i!ali\'d~ churgrd with J" = 16 nA/c",'. Corona current I,
= - b ,,1\: coroua r"illl I" ,ri.l <li'I'III('c:f, em: !!rid 10 "a"'rk divtunce:

ri = 3 rum. The values indicated in IhC'curves corresponds to the measureu
ones with lhe corona serup.

marked in Fig, 6. obtained Irom Eq, (3). show an agrecment
of lhe arder of 2o/c with lhe values rneasured with the Mon-
rol" probe.

V. POTENTIAL BUILDUP ON TEFLON FEP

The total currenl density J(I) in.the sarnple can be writ-
ten as

J J ilD\x,t),,= ,( x ,I) + (11 '

where J, (x ,I) is t he conduct íon currcnt density and Dt x.t)

Ih•. d •.el rie di~l'lan'I1I"I\I. SinCt' T"n'lII FEl' i~a nonpolar
nuucri ••I. D( x.t ; = (f.: \ ,Y.I). e heiug Ihe dielect ric pcrmiuivi-
tv. llecause thcre i's 110 current leakage through the bulk
(\\"11('11 char!!"d Ill'gali\ely ai moderare surface charge dcn-
sitv"). wc l'UI1 irnpose thut J, (x.1) := O. Thus, afrer an inte-
gral ion of E4 (4) over x we get

I,,=C~,
dI

where C = l.1 /1. i" lhe sample capacitance.
figures 7 and ~ correspond 10 lhe experimental resulis

for Ffl' ••amplcs with severa] thicknesses und charged nega-
liwly wií h dilh-r"llll'har~illg ,'11 rrvn h. Til•.sall1l'l" 1"'ll'lIlial
increave« linearly as a function of ume in agreement with Eq.
(5). independeutly of charging current and sample thick-
ness. which ullows OIlC10 determine the sarnple capacitunce
C from E4 (5). Tnhlc I shows a compurison betwecn th,-
sample cupacituuce values C calculutcd Irorn E4' (5) by us-
ing the rale of increa •..e of lhe potcntial, and the value C"

>x.

-5

TEFLON FEP-4

50 100 150
t (sec)

200

FI!;. 7. Potentiul buildup for Tcílon fEl' , a ruplev chargcd nej!"I,,·dl· \\ 111, "
current density J" = - 0.67 nA/em'. The sumple tlucknewcs are inulCall'~
in lhe figure. Corona curreni. I. = - 4 /IA; corona pomt io grid distuncc ~

em: grid 10 sarnple surface divtance: J = 5 mm.

rneasured using a capacitance bridge, We found that the val-
ues of C and C" agrcc within 3%,

Mcasurerneuts performcd with thi~ corona Iriodc sct lir
showed thal we can charge foils up to ± 6 k V, lhe uppcr
limit being determined by lhe Paschen breakdown in lhe
systern and by lhe insulation of thc floating supplics and 1:1C

insulators of lhe assernbling parts of lhe systern.

VI. POTENTIAL BUILDUP FOR PVDF

Figures 9 and 10 show lhe potcntial buildup for (1- alO(i
{i-PVDF sarnples. Figure 9 shows that for lhe (I-PVDF 1111.'

sample potential ,'( I) increases to a maximurn "alue, sub-,c-
quently decreases. and again incrca ••c~ until il rcachcs a ~:".
uouary suuc whosr valuc i"cqllal to li", prcviou-, maxirnu:»
value, Ir the ncutralizution of lhe surfacc chargc is pcr-
Iorrned and then the sarnple i!'.charged for lhe second umv.
''"(1) increascs monotonously 10a saturation valuc. For a (J.
PVDF samplc, in the firvt charging proces-. lhe porcnt ial
incrcases at lhe beginning up to a certain valuc, maint.uu-,

(4)

(5)
T ..\l1I r I. Ctlml'ari~nl1 tw.·IWt.'C'1) lhe ~1"'Jlk f.:.'JlõIl·itann~ \'~i\ll'" C, ml'.J'II:l'~:

wirh a bridge capacnance and í hc valuc C dctcruuncd h~ 1hl' rate ti j·1 I I {,li

of the porential increasc, E4. (4). Thc data were iaken [rorn Flf· (7).1 do,."
fEl' samplcs churged IIc~ali...,lywirh J" ee- 0.(,7 nA/.m'.

Salllpll·lhi'~II~" C C OC\ltllltlllt;

1,/111 ) IrF) IrF) ( <;~)

75 132 13b J
~o 2().I 2m
2~ J44 352 2
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1',(; fi. I""rnlial huildup ror 11Teflon rEP samplc \I uh 50 1/111 thickuess
"har~NI with thc vnriuu« .urrrnl densincvw hich are indirturd in the fil!ur~.
C,'n'lI:1 current I. - - "l,A: corouu p011l1l0l'ri.l d"lam',·: H em: ~rid I"
~mrl~ <urra,'!' drstance: d = ~mm.

\
Ihi~ "alue for some lime. and thcn incrcuscs 10 11 saturation .
value. During lhe secoud chargmg lhe potcutial increases
rnonotonously 10 the steady state. The results of Figs. 9 and
to show the salient diílerence between the potential buildup
of a weakly polar a-PVDF sarnplc and a strong polar 13-
P\'DF s.nuplc.

A qunlitntive explanarion for 11l(' resulis is givcn as Iol-
low«. For (l Ioils lhe potential increascs up In a cerrain "alue
and "uh""q'h'1I1Iy t!'Yfl'a"I'<; duc ln a dipolnr oricutation.
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.=,(;. 10. Poteminl buildup for a p·PVDf sample 10 1'01 thick chargcd wit li
J" ~ ~ Ib IIAlcm'. Curve 1 correspouds lu the fi,,1 charging pro,'~" ali.!
curve 1110 li second charging wilh lhe same polariry aftcr a ~urr"",· d""",·
ucutralizution.

probably of ihc typc 1 ". When lhe clectric polariz.uion i,
cornplctcd, "'(1) starts 10 increase again until thc stcady sl;,I\.'
is reached due 10 lhe charge leakagc through lhe sarnplc. For
f3 samples, V( I) increases up 10 a critica] valuc wherc polar-
izntion oricnuuion starts. Aftcrwards, dipolar oricniation
neutralizes lhe chargc dcpositcd 011 lhe samplc ano thus prc-
vents lhe potential to increase. When lhe ferroelectric polar-
ization reaches lhe saturation value, lhe potential increascs
10 lhe stcady-state value. Afler the charging proccss, lhe
samples huve a pcrmuncut polarization and ;, sccond chnr g-
ing process is dcterrnined by lhe chargc leakagc through lhe
sarnple only. Thc mca ••urcd steady-state potcntial I'" de-
1'(,luls 011 11\1'square rotll of lhe dwrgillg currcni dcnsil)' J"
iudicuting Ihall hc couduction procexs is duc to spacl'-l'haq!,·
injection and not due 10 an ohmic conductivity as was oh-
scrved for PVDF at very low elcctric ficlds." \\'e poiut OUl

Ihal Ior lhe case 01' (I ••.unplcs, ihc 1if',1 porcnrial huiklup
could bc reproduccd ir thc samplc is storcd lor severa] li;I)'

before lhe sccond charging run.
Wc found that lhe potcntial buildup of lhe PVDF sarn-

pies is alrnost iudcpcndcnt of lhe charging polar ity anel IIt;1i

lhe leakage currenl through a-PVDF is higher thau through
f3 samples. The estimare of lhe mobilitics for P\'DF will bc
given in lhe next section.

5

I

i
I
\
!, A cornparison bctwecn lhe setup dcscribcd in this articlci and lhe old vcrsion uscd 10 obtain lhe rcsults dcscribcd in
I Refs. 5-12 is mude maiuly considering two aspccts: lhe uni-

formity of lhe charging deposition and lhe wide chargingI current. Although in lhe old version, lhe uniforrniry of lhe
surfacc chargc distribution W;\S sufficicnt to give adequare
measurernents of lhe sample potential during churging, lhe
new setup has a much superior pcrforrnance. The chargc
uniforrnity here às much better than lhe previous onc and it

VII. DISCUSSION

Fu. 'I. l'''I''lIlial hllih!1I1' fnr (/.I'VL>F sampk I~ 1/111tluck eharf!,-d wirh
J" ~ - 44 nA I..,,, ° Curve 1 l'nrr~SfK)Il,,, l\llh" Ii.-I charl!illl! proce.;- and
CUf\,' 11,,, a ,,·,'011<1c:harf!illJ!with lhe same fK.larily afI,ora surface churge
nt"utrali1ôt1 i.lU.
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cun I,.. uchicvcd using a 11I1'lal!! id with a ~in~k me •..h rut 'r
than with Ih.' douhlc ~rid IN~Ú be rc." The improvcd ~har!!~
uuiformitv i•..auuined due to the cx xtcucc of thc ionic spacc
cha rgc in Ih" !!ap hctwccu Ih.· ~rid at IIIl' s.unplc. During
1II1·a•..urcmcut. Ih,' gap POII'lIlial drup . i•.•slIIall alld Ih.'
couduction currcnt through the gap i...lim' cd hy thc space
chargc. A r\.'rli:l'I unilormity 1',1\1 bc adlic'l'd whcn thc
spncc-charge limitcd currcut condition (SCLC is obtuined
(lVI'r Iht' whole widih 01' 111.'gap. A l'lllllpll'lC di •.• Issioll \Ir

thc chnrging dynamics is grven in Rcf 15. The churg g cur-
rcnt wirh thc prcvious sctup is limitcd to 10 IIA!l'Il1~ since
lhe curreut i•• kepl 1'011•.•1ali I controlling lhe corouu volt: 'e
(illlTea ••illg 111\'corona HI\l;Ij!C iucreuses lhe cnrona curreni:
lhe ions heing "Iorced" 10 reach lhe sample ) und using a
constam value for lhe ~riú voltage." This fact does 1101pcr-
mil one to iucre: ••••.• thc l'Ilargill~ l'IIITCIII ca ••ilv sincc vcry
high valucs for corona voltage are ncccssnry which are 1101
pructicul [rom un expcrimcutal pouu of view. AI •.•o. since the
grid voltugc is tixcd ;11a cerrain vuluc. thc samplc cannot be
churgcd til iI vnluc highcr than r...lu the version describcd
here, thcre i•.110such restrictiou und thc sumplc could bc
churgcd until Paschcn hreakdown occurred in tht' air 01' in
IlIt' in ••ularinp parts ofthl' serup or the sumplc rupiured. \VI'
hnve with Ihi, system charpcd samplcs \11' 10 ± fi kV with
charj!ill!! currcm •..111'10 ~()() IIA/Clll'.

H igh values for the chargill!! current allow OIlCto chargc
••arnple ... wirh a lar!! e capacil:lllt· e likc I'\'DF. S~L'li'lII \'1
show ed th •.· resuh •. for Ihi, polymcr obtained wu h Ihl' IIC\\'
Sl·III!'. \\"'I",Iil""lhal il i••a rdiahl\' :11Iti 1'011\'t'1Iil'lI I IIIl'1hod
\\ hich coukl II\;\J,;Ca lar!!\' contribution to Ihl' comprclu-n-
sion of Iht' coronu polill!! phcnomeua. maillly ror Ihc piezoe-
lect ric and pyroelcct rir polymers used for indust rial applicu-
lion~.~" Sl'\\'ral alh'mph h;I\'l' 1>."'11 lIIad,' 10 Iry In
undcr ••l:JmJ Ih\' l'PIOII:! ('''!\II!! !Ir I'\'DF (Ref... 21 alld 22)
1>111111111,'nf th,' Icdlllll(lIl" t'lIIpll'\'('d w;" p(l\\'erfllll'lI"u~h
til ("))111"01Ih\' l'\lllllla char!!ill!! p •.••'·I·SS(lI' 10 !!iH' ali Ihc
411:lIllilil'S 1I1'l'l'''''ln' li' darih lhe I','lill!! IHOl'l·••••

Rt·...llh •• f,..1I1IS.·''. \' nl:ll.e il l'k':lr Ihal rllr Tdl'lll rEI'.
Ih,' dlar!!t' dt'l'!lsiled 011 lhe sampll' rl'll1:Jiu... ou ils surrac\.'
••illce 1111's:llIIl'k 1"'lt'lIlial illlTl'a~l''' lilll'arl~' \\ilh 11111,'.FOI
\ ."11'" "r 111,'":11111'1.-""11:1\"'. dl:I!")'" .1"11"111<'"lIil'lI •.•. 111:111
u"'l'd hi.'re \'haq.'\' 11111'\'1","itll\llh.· salllplt- hllll. nl\lId ol'L'UI
:md ""l'h a 1'11"11\111"'""11i•. \\ 1'11di'I'II"".·d ill R 1'1'••. j\·II.

1"'''111 Ih,' r(":\llh \11",.,'. \'\. il i••d"ar Ihal Ih,' dipl'!:1I
\1111'111:111\111"'·'.'lIl' lIIalllly "11/;-1'\,\)1' ••allll'l.-. Iklill" d",·
('11"111~ 11>,'I"~'.1:1'i/'II iOIl. il i•. illl.'rl· ••IIII!! 111darify lhe l'PI1-
dllc'l il '11 1'1"',," I;1I1111!:hlhe ••a11II'k. The e\pl'l'imt'III:" r('-
•..1111•••. h'l\\ Ihal 111,' "Ialillll:lry sampl,' P"h'lIli:" /'" i.. a
1'11111'1illll (lr.l" i11.1i,'al ill~. "1':1\'" l'lIa r!!,· cOlld lIeI i,m (SeI.c )
(Rd·. 19) alld 11111ali IlhmiL' I'lllllhl"li\'iIY oh ••,·rl'l·d 0111\'ai

\l'r~ 111\\li"ld,-'1 lIi, sqll:lr"-rllll\ lkl'l'lId"IIl'l' was \lh~l'n'l'd
ror (Y. :111.1{: 1'\'1)1' ""11I1'1,·,1>111wilh Ihl'lllll\'l"II<'1' Ihal 1'••1
Ili,' (( """1'1<-. Ih,' ,:1111,111<'111111,11I1"1'1 ••.."III,·h hl!'I"., Ih:11II.q
Iht' /; •.a IIIpl<-. li'llI)! Ih\' l'\pn',sillll .1,,- (I//!')I/( '::./1.'
1111l'.·:lIllk"·rlllill,'lh"l'arri,·1 1I\I.hililil'~ li,r h'llh samp"". I"

l''''III~·IIIl'r'',"II""rl'ir'· ":111.1111",•. 11:)\,'/'. .~.~ 111 ,•.
t'III',:\" .,:111<1/1 'I ..' 1I1 ' nll'/\' ••.11i.•al .•••illll""'''lill~·.
1"111'1,'111:111i!'·'·.'.j"·II:llt·i'I,,1 1"',,\111,Sllll\\l'd III:lllh'·1I111hil·

--_ ..-----

ily i...indcpcudc
I'VDF.

Ir onc attributcs l' rcgion of hc chargillg curve /111'
. '. I () whcrc thl' plllCllli: i•..ncurly c Is1:l1l1""I fUIIL'1ion 01'

rin '.111 a uniform polaril.al li throug lhe sarnplc. IhL' \';01-
ue ti thc lauer can bc deter ined as Iollow ... The total
chargc ensity dcposiicd nn lhe .·Ullrlc " J I. 1 h·.:11\I! I li,'
churging .me, Ol\l' pari of u i, ncutrs izcd y Ih· 'ril.':lI,lllt .
of the dipol . amllllc olhcr pari t1rift... 1til· );,.:1-; dl'l'l lO(j,·.
Thcrcforc, le plllari/:lli'11i 1<; uven by: = (Ju - J. )I. l
being thc time w ICI'(' 1'( I) rernains constam an • I ie L'IIIl'
duction current. Using valucs iaken Irom curve 11of Fig. 10.
I, =- 27m s, II,1 = "\: 1O-1~ • ~ I' 1 =- 350 V.
J,,= 16 I A em~ J = (9/g)J1V~/L" = 1.8 nA OHC ha-,
P = 38 IIC/em- Thi .• esuma e va ue seerns to hc highcr
Ihan t IC pcrrnnncnt polarization valuc mcnrioncd in the li-
tcrurure. ~'.~~A possihle explauation for such a diflercncc i••
that duriug lhe corona poling. not only lhe fcrroclcciric P"-
larization occurs hUI ill.•o li tirne-dcpendcnt nonpcrrnaucut
polarizatiou. iu ugrecmcut with anothcr work.~' Mca ...urc-
ments of the piezoclcctric uctivity in {J-PVDF saruple» ga\'l'
a rcasouuble valuc íor the d 'I COl'niciC1I1.A "alue ono rC/;\;
was mcasurcd on rhe samplc whose poling curve i••,110\\ IJ ill
Fig.lO.

" wu •.•demon •.•trutcd thal lhe coronn rriodc •..ciup \\,111,
constam l'UITI'nl ehar~ing i•• li powerful \001 10 <,tudy Ih,'
coroua poling of polyrncr f,lib. Thc IIC\\' setup show .. Ihal ;•
hi~hly uniform surfacc chargc di ••1ribution can be achicvcd
t1l1ring th,' polin!! :111111hal a largc r;lI\t!t' of l'har!!ill~ curreu: •.
could be uscd. Tlu- largc current allow ••OIlC 10 pole Ihill/i.
PVDF samplcs aliei oht a in a re a sonable piczoclccrric acriv-
ily. The resuhs rllr ""DF givc a very clcar picturc of ihc
oricnuuiou 01' ihc polaril.alioll in IIIl' ••amplo. A l'oOll'klt'
di ••I·U•..•..iou of Ih,' POll'lIlial huildup of lI- ,IIlÚ IJ-I'\'DF xum-
pks will he !!i\'I'1I in allolh.·r wnrk.
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RESUMO

Usando geometrias do tipo ponta 2 clano estudou-se as

c ar-a c t er 1S ti cas elétricas da descarga corona positiva e

negativa. Mediu-se as distribuições da densidade de corrente

e l c t r r c a e do campo elét.rico sobre o plano colet.or dos ions.

São discutidos os resultados obtidos para o sistema ponta plano

e para o sistema em Que um campo elétrico externo é aplicado

através de uma placa adicional colocada perto da ponta. ~'~este

~ltimo caso as resultados são interpretados com um mod@lo

teórico Que supoe Que os ions se movem, direção perpendicular

entre as placas, sob a ação de um campo constante

lateralmente sob o campo de repulsão da carga espacial.
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1.4- Distribuições de Corrente sobre o plano.

A distribuiç:ão lateral da densidade de corrente elétrica

produzida por uma ponta de carona, sobre o plano, foi

determinada experimentalmente por Warburg (Apêndice A) em 1899

e foi descrita pela expressão empirica:

(1..1)

onde e é o ingula entre a eixo da ponta até a posição da sonda.

mnstrado na figura 1.1. Posteriormente observou-se que 3.

distribuiç:ão apresenta várias pecularidades, t.ai5 como. uma

queda abrupt.a do valor da corrente . para zero(8) em um

determi nado rai o Ra, desv io acentuado da Lei de Warburg per to

da região central do plano(9) e dependência da polaridade de

carona.

1.5 - Objetivo do Trabalho.

o objetivo deste trabalho é estudar detalhadamenle essas

di str ibui ç ô es de corren te em furiç ão da oo Iari dade da descarga

corona, da distincia da ponta ao plano, da voltagem da pont.a e

também do ingulo da ponta (formato cônico).

Já e conhecido Que a placa controladora da figura 1.4

quando submetida a alta voltagem, permite alt.erar sensivelmente

d i t ib . - d t no plano coletor(lO).a 1S r1 u1ç:ao e corren e Efeito similar

pode ser ob t ido usando um '1· (11)cilindro meta 1CO ou um c i I i n d r o

dielétrico(1Z) envolvendo a ponta de carona. Pretende-se também

realizar com a montagem ponta/placa-plano medidas de mapeamento
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de corrente principalmente em função da tensão de polarização

da placa ccn t r-c ledcr-e . É importante salientar Que esta tensão

i n t r-o duz uma nova componente ao campo elétrico na região de

transporte dos 10ns e os resultados obtidos com esta geometria

foi tratado t.eoricamente(10) como uma geometria de placas

paralelas onde o campo elétrico, na região de condução, é

suposto unifor~~. Pretende-se avaliar neste trabalho a validade

deste modelo teórico.

A medida do campo elétrico sobre o plano coletor pode ser

feit.a usaridr- a sonda colocada no plano coletor. Para isto a

corrente elétric~ recolhida pela sonda e medida em função da

voltagem polarização sonda (13) . dessede aplicada A medidana

campo elétrico em função de R t.raz informações adicionais sobre

o problema da condução dos 10ns.

,...------1 A Ic

Vc

Is

lp c.----1 A )----,
Placa de
controle

(\\\\)\\\\\\\\\\\\\~J
lL

Ypc Plano
coletor

t\\\\\\\\\\\\\\\\ \~

Figura(1.4)- Esauema da placa cont.roladorainseridano sistemaoonta plano.
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RESUMO

Descreve-se a. construção de um triodo de corona que permite carregar filmes

dielêtricos com corrente constante. O controle da. corrente é feito pelo potencial de grade

e, com o sistema. pode-se obter correntes de carga. da. ordem de 1nA à. 1pA e carregar

amostras a.té potenciais da. ordem de s6kV. O potencial de superfície da. amostra é

inferido do potencial de grade.

O sistema foi utilizado no estudo da. ferroeletricidede e na condução do polímero

PVDF (polifluoreto de vinilideno). Mostrou-ee que o campo elétrico provoca transições

reversíveis e irreversíveis na. estrutura. do polímero. Discute-ee também o modelo físico

que descreve a subida. do potencial de superfície durante o carregamento, no qual ocorre

o cha.veamento da. polarização ferroelétrica..
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CAPíTULO I - INTRODUC~O

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

atenção é

comumente

o polifluoreto de vinilideno (·polyvinylidene f Iu or-lcíe">.

abreviado por PUDF ou PVF2. Tal f'ato pode ser comprovado

pelos inúmeros trabalhos publicados e mais de uma centena de patentes

requeridas com as aplicações deste material.

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

descobriu sua alta atividade piezoelétrica e posteriormente Bergman et

aI (2), Hakamura e Wada(3), descobriram sua

número de aplicações do PUDF cresceu,

piroeletricidade. Por isto o

como mostra o trabalho

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

é proveniente do seu uso em de transdutores, o qual vem

paulatinamente substituindo os materiais cerâmicos; pois o poIí mero é

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

I:: conhecido que após submeter o PUDF.,..pa um campo elétrico

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

piroelétrica>. As técnicas para aplicação deste alto campo são várias e

dentre elas destacam-se três : a) convencional - aplica-se uma tensão

elétrica sob temperaturas aI tas e após r-e s f r-iar- a amostra retira-se a

tensão; b) de~car9.à corona em temperatura ambiente, deposita-se

uma densidade alta de carga na superfície do material gerando assim o

campo elétrico para a polarização; c) chayeamento - em temperatura

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

curto per{ odo de tempo. O método de polarização com corona,

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

valores para o campo elétrico de polarização; minimizar as rupturas

elétricas e segundo pesquisadores( 5 ) obter uma distribuição de

polarização mais unif'orme no volume do material.

A tema deste trabalho de tese, estudar a polarização elétrica

do PUDF com corona, se originou do fato que tradicionalmente o Grupo

de Eletretos "Prof. Bernhard Gross· trabalha com a técnica corona em

estudos de vários polí meros, dentre eles o PUDF. O objetivo deste
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trabalho está direcionado em contribuir para o entendimento da física

básica dos processos de polarização do PUDFpor descarga coro na, ainda

praticamente desconhecido. Salienta-se que apesar dessa f aI ta de

conhecimento, o método corona é empregado por industrias na produção

de filmes em grande quantidade( 6).

Inicialmente tentou-se utilizar a técnica de descarga corona

com corrente constante desenvolvida por 6iacometti(7), para estudar e

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

insuficiente, pois não se conseguia obter uma polarização permanente

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

sistema, com características adequadas para estudar o comportamento

elétrico e os mecanismos envolvidos na polarização do PUDF. A idéia

deste novo sistema é fundamentada nos estudos realizados por

6iacomet ti( 3) em seu trabalho de pós doutorado na França. A partir

deste, implementou-se a n{vel de laboratório um. sistema, o qual

denominou-se Novo Triodo Corona (HTC), com características especiais

relacionadas á uniformidade na deposição superficial das cargas} amplo

intervalo para a corrente de carga e facilidade de operação.

Os resultados iniciais para o PUDF; evolução temporal do

potQnci~l de lãuparfícia durante o process:o da carga; foram

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

despertou interesse pelos resultados e pelo próprio sistema de corona.

Tanto que pesquisadores do Instituto de Física e Engenharia de Moscou

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

trabalhando com a nossa técnica. Os primeiros resultados para o PIJDF,

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

mostrou-se que os resultados são compatíveis com as caracter{sticas

ferroelétricas conhecidas para o material. Mais ainda, no presente

trabalho detetou-se com a técnica de difração dos raios X mudanças

(reversí veis e irrevers{ veis) no PVOF causadas pelo campo elétrico.

Também se inferiu as mudanças no comportamento da constante

dielétrica causadas pelo campo e este efeito também é considerado no

modelo físico usado para explicar os resultados experimentais do

potencial de superf(cie. Com os resultados obtidos conseguiu-se

avançar e entender parte dos mecanismos envolvidos na polarização do

PVOF. Como será visto no transcorrer deste trabalho, o material possui
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muitas part.icularidades que acabam dificultando seu est.udo.

Descreve-se no capítulo 11 o poli'mero PVDF, mostrando-se

suas principais formas cristalinas, os espectros de raios X ut.ilizados

para sua caracterização morfológica e finalmente as suas propriedades

f erroelét.ricas. No capítulo III, apresentam-se os principais sist.emas de

descarga corona de interesse para o presente trabalho, most.rando a

evolução na técnica de carregar e medir o pot.encial de superfície dos

materiais isolant.es. Ho cap{t.ulo IV, descreve-se a implementação da

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

t.ransporte e polarização de isolant.es, explicando seu princípio de
•

funcionament.o, sua técnica para a medida do potencial de superf( cie ,

seus recursos e limites de operação. Os resultados experimentais

encontrados para a evolução t.emporal do potencial de superf"í cie das

amostras de PVDF, quando submetidos a descarga corona neste sistema

<Hovo Triodo de Corona) nas condições de t.emperatura e pressão

ambient.es, são mostrados no capítulo V. No capítulo VI, mostram-se as

mudanças reversí veis e irrevers(veis, que foram observadas na

estrut.ura e no comport.amento elét.rico das amostras de PUDF.A partir

destes resultados, propõe-se no capítulo VII, um modelo físico para

explicar o mecanismo de polarização do material. Apresent.a-se no

cap{tulo VIII as conclusões dos resultados obt.idos, como também

sugestões para trabalhos futuros.

o apêndice ~ ref ere-se ao protótipo, mont.ado para est.udar as

caracterí sticas elétricas e com isto projet.ar o novo sistema de

descarga corona (capítulo· IID.
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