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RESUMO

condi90es ambientais.· Foi observado que a RIC depende fortemente
sobre a conforma9ao molecular do polfmero. Variou-se parametros

sentido de entender modifica90es estruturais e morfol6gicas do
material devido a radia9ao. Para analise dos resultados da
condutividade induzida(RIC), foi usado 0 modele de transporte em
meios dispersivos desenvolvido por Arkhipov e colaboradores. Por

IF S C - SEHVICO Do B/BLIOTECA E
INFOR"AC;:::Ao



ABSTRACT

The behaviour of the radiation induced conductivity (RIC)
by X-rays in P(VDF/TrFE) copolymers of 70:30 and 60:40 molar
ratios, in their ferro and paraelectric phases, were studied in
different environments. It was 'observed that the RIC depends
strongly on the molecular conformation of the polymer. For the
experiments several parameters were varied as the external applied
field, the dose rate, the atmosphere and mainly the temperature.
Auxiliar measurements as thermal stimulated currents, differential
scanning calorYmetry, EPR and IR spectroscopies, X-ray
diffraction,etc ..., were used in the sense to supply additional
informations about morphological and structural variotions of the
material due to the irradiation. For a complete analysis of the
radiation induced conductivity results a dispersive transport model
developed by Arkhipov et al was used. From the theoretical-
experimental fitting we obtained inportant parameters of the
material: carrier mobility, recombination coefficient, dispersive
parameter Q, as well as the pair-generation energy.
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CAPITULO I

INTRODU<;AO



o Homem, desde a sua origem, ternprocurado aperfei90ar a
vida ao seu redor e esta busca, apesar de ser urnatributo de toda
a humaniqade e com todo 0 avan90 intelectual/tecno16gico presente
ao fim do seculo XX~ ainda esta longe de ser alcan9ada.

A descoberta de novos materiais que venham contribuir ao
bem estar do homem, e urn indicativo presente do avan90 da
humanidade na procura de uma vida melhor. Em especial, 0 atual
seculo tern se marcado pela descoberta de novos materiais dando
impulsos, cada vez maiores, ao desenvolvimento tecno16gico. Entre
inumeras descobertas a relativa ao armazenamento de cargas
eletricas em materiais polimericos por longo perfodo teve destaque
especial nas ultimas decadas. Este material batizado de ELETRETO
[1.1], foi inicialmente fabricado tendo como base produtos naturais
e foi objeto de estudos durante varios anos por urnnumero muito
grande de pesquisadores [1.2]. 0 crescente desenvolvimento
tecno16gico e a procura por novas propriedades eletricas peculiares
a determinadas aplica90es industriais, fez surgir os pOLfMEROS
SINTETICOS. OS polfmeros ditos isolantes ou convencionais
apresentam propriedades de isoladores quase perfeitas, chegando
alguns a possuirem condutividade da ordem de 10-19 Q-1em-1 como e 0
caso do poli (tetrafluoro-etileno) [1.3] (TEFLON-PTFE) e 10-14 Q-1Cm-1

para 0 poli(fluoreto de vinilideno) [1.4] (PVDF). Suas aplica90es
industriais sac inumeras, nao somente por suas propriedades
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eletricas, mas tambem por apresentar propriedades tecnol6gicas
importantes como produ9ao em larga escala e manufatura9ao em formas
complexas. Suas propriedades mecanicas tambem desempenham urn
importante papel tecnol6gico, pois podem ser sujeitos a intensos
choques mecanicos e largas amplitudes vibracionais sem romper. A
busca pelo aperfei90amento concomitante com 'a necessidade
tecnol6gica, fez surgir 0 interesse em materiais que apresentassem
as caracterfsticas ffsico-qufmicas e industriais dos polfmeros
convencionais .e, ao mesmo tempo, uma condutividade eletrica
elevada. Surgiram entao os pOLfMEROS CONDUTORES [1.5], alcan9ando
uma condutividade de ate 104g-1em-1• Dentre eles destaca-se 0
POLIACETILENO, sendo urndos primeiros polfmeros condutores a ser
sintetizado [1.6].

Neste trabalho, medidas eletricas e de caracteriza9ao
morfol6gica serao apresentadas, sistematicamente, para os
copolfmeros de Vinilidenofluorido (VDF) com Trifluoretileno (TrFE),
e em certas ocasioes, para 0 homopolfmero de PVDF. Apesar do PVDF
ser urnpolfmero convencional bastante estudado, suas propriedades
eletricas (piezoeletricidade e piroeletricidade, principalmente) e
sua flexibilidade mecanica 0 faz, ate hoje, muito utilizado na
industria de aplicacoes em dispositivos eletroacusticos e piezo e
piroeletricos [4]. Procurando aperfei90ar suas qualidades eletricas
sem perder suas qualidades mecanicas, surgiram os copolfmeros de
VDF com trifluoretileno, P(VDF/TrFE), que ao serem tratados
termicamente em certas condi90es experimentais, apresentam urn
crescimento em sua cristalinidade, propiciando uma maior



polariza9ao remanente que por sua vez, aumentara fortemente suas

atividades piezo e piroeletricas. lsto incentivou bastante a

industria de transdutores eletroacusticos.

Esses ~opolfmeros apresentam 0 fenonemo de transi9ao de

fase, passando de uma fase ferroeletrica para uma paraeletrica a

uma dada temperatura, chamada ponto de Curie, Tc. Esta transi9ao e

acompanhada de uma mudan9a conformacional nas cadeias moleculares

do polfmero, alterando suas propriedades ffsicas (maiores detalhes

no ftem 3 deste capftulo).

Esta tese tenta contribuir na elucida9ao dos mecanismos

de transportes de cargas eletricas nos polfmeros convencionais, em

especial os copolfmeros de VDF com TrFE em suas composi90es mol ares

70/30 e 60/40. 0 metoda de investiga9ao por n6s utilizado e 0 de

CONDUTIVIDADE INDUZIDA POR RADIA9AO IONIZANTE, pois a incidencia

contfnua de radia9ao ionizante (X [1.7] ,y[1.8], feixe de eletrons

[1.9]) em certos polfmeros, causa 0 surgimento de uma corrente

eletrica alterando fortemente sua condutividade. Por alterar a

condutividade, urnestudo com est a tecnica propicia tambem urnmelhor

entendimento dos efeitos que a radiayao causa nesses materiais,

haja visto que os polfmeros sinteticos sao tambem bastante usados

como isoladores emprogramas espaciais, reatores nucleares, etc ....

A componente atrasada da condutividade induzida que e medida ao ser

desligada a radiayao, tambem sera analisada em alguns casos.

Medidas termo-estimuladas (TSC e TSDC) complementarao as medidas de

condutividade e urn capftulo especial apresentara medidas de

natureza morfo16gica (DSC, IR, RX, EPR, etc ...) cujo objetivo foi



auxiliar na interpretaao dos resultados das medidas eletricas que
formam a base de toda a tese.

fase ferro-paraeletrica que 0 copolfmero apresenta. A transic;:aode
fase do P {VDF/TrFE} ,e acompanhada de uma mudanc;:aconformacional
devido a rotac;:aoque sofrem as cadeias moleculares ao passar pelo
ponto de Curie. Pelos resultados obtidos, conclui-se que esta

em alguns pontos essenciais. No capitulo V desenvolvemos urnmodele
te6rico baseado nas ideias de Arkhipov e colaboradores sobre

tFSC - SERVICO Dc BIBLIOTEC-" E
INFORvACAO
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resistividade determinando, atraves de alguns ajustes, parametros

pertinentes ao material em estudo, e no capitulo VI finalizamos com

uma analise mais global e conclusoes sobre 0 trabalho.

1.2.1 - A hist6ria dos Eletretos.
Data de 1732, com Gray [1.10], as primeiras investiga90es

sobre as propriedades de eletretos em alguns dieletricos. Ele

detectou a for9a atrativa que algumas resinas e ceras apresentavam

atraves da eletrifica9ao por contato, mas foi com Michael Faraday

[1.11] em 1839, 100 anos apos, que surgiram os primeiros estudos

sistematicos com esses materias. Faraday publicou seus estudos

classicos e introduziu 0 termo DIELETRICOS para corpos atraves do

qual for9as eletricas estao agindo. Ele provou que cargas

eletricas, dentro dos dieletricos, nao podem se mover livremente

sobre uma grande distancia e que ao ser aplicado urncampo eletrico,

no dieletrico, este campo existe tambem dentro dele, em contraste

com 0 que acontece nos metais.

Nesta epoca ja se conhecia a natureza dos materiais

magneticos e a similaridade entre 0 comportamento destes materiais

em urn campo magnetico com os dieletricos em urn campo eletrico. A

analogia ao magneto levou 0 cientista Ingles Oliver Heaviside

[1.12], 1896, a chamar estes ultimos de eletretos.

Uma contribui9ao fundamental foi 0 desenvol vimento da

teoria da polariza9ao dieletrica proposta por Peter Debye [1.13],



·propriedades de eletretos na cera de carnafiba. Estes eletretos

eletretos do ponto de vista das aplicayoes tecnicas. Muitos dos
creditos para a definiyao rnodernados eletretos tern sido dada a
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Bernhard Gross em que ele, desenvolvendo as ideias de Adams [1.18]
e Gemant [1.19], formulou as hip6teses concernente a formayao da
polarizayao permanente como urn resultado de dois processos; a
orientayao de dipolos moleculares e a injeyao de cargas eletricas
pelos eletrodos, 0 que tinha side sugerido por Faraday muitos anos
atras.

Com 0 avanyo tecnologico, a fabricayao de filmes finos de
polfmeros contendo cargas espaciais altamente persistentes, como no
polietileno e,TEFLON, diversificaram as aplicayoes tecnicas dos
eletretos e deve-se a Sessler e West [1.20] da Bell Laboratories a
sugestao de se usar estes filmes finos de polfmeros como
transdutores eletroacusticos. Estes autores, bem como Collins da
AWA Laboratory em Melbourne propiciaram uma decisiva contribuiyao
na elaborayao e desenvolvimento de metodos de produzir eletretos na
forma de filmes de polfmeros carregados.

1.2.2 - 0 advento do PVDF
Retrocedendo urnpouco no tempo, passemos a comentar sobre

o PVDF por nos aqui estudado ja que sua descoberta data de quarenta
anos atras. Apesar de ja se ter conhecimento de sua alta constante
dieletrica e de suas diversas formas cristalinas, so em 1969 Kawai
[1.21] descobriu sua forte PIEZOELETRICIDADE. Mais tarde, Bergman,
Mcfee e Crane [1.22] descobriram sua atividade PIROELETRICA. Em
meados de 1970 evidencias para possfveis reorientayao de dipolos
cristalinos induzidos por polarizayao foram demonstrada por meio de
tecnicas de difrayao de raios-X e infravermelho [1.23, 1.24, 1.25,



Fortes evidencias da ferroeletricidade neste polfmero
foram as observa<;:oesdos "loops" de histerese D-E e do rapido
fenomeno de chaveamento vistos por Furukawa, Date e Fukada [1.27]

em 1980 e Furukawa e Johnson [1.28] em 1981. Concomitantemente a
estas descobertas, a existencia de urnponto de Curie, que tambem
evidencia a ferroeletricidade, foi demonstrada em copolfmeros de
vinilideno fluorido(VDF) com trifluoretileno (TrFE)
[1.29,1.30,1.3,1] e com tetrafluoretileno (TeFE)[1.32,1.33] .

1.2.3 - Dieletricos irradiados.
As pesquisas com materiais dieletricos irradiados

come<;:aramlogo ap6s a descoberta do raio-X. J.J. Thomson e
MacClelland [1.34] em 1896 detectaram urn aumento na condutividade
eletrica da cera de parafina quando ela era irradiada com raios-X
e que a mesma obedecia a lei de Ohm.

Becquerel [1.35] em 1903 observou 0 decaimento da
condutividade na cera de parafina ap6s irradia<;:aocom raios-y. Urn
decaimento rapido no infcio era seguido por urn mais lento,
obedecendo uma lei hiperb6lica.

Joffe [1.36] em 1906 estudou a condutividade induzida
pela radia<;:aoem quartzo, detectando tambem a componente atrasada
da condutividade induzida ap6s cessada a irradia<;:ao.

Jaffe [1.37] em 1908 estudou a condutividade induzida em
parafina, ebonite e vaselina usando raios-y como fonte de radia<;:ao.

Novamente Joffe [1.38] em 1923 encontrou que a



-Em 1929 Nasledow e Scharansky [1.39] estudaram a



principalmente no polietileno, a condutividade aumentava em varias
ordens de grandeza sob 0 efeito da radia9ao-X, utilizando uma taxa

r f S C SERV:C;::O Dc-::EJIBLIOTECA l:.
__ INFeR·,/ AC;::AO
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Gross e J. E. West e 0 comportamento da RIC foi urnpouco diferente

dos resultados acima.

Em 1979 H. Maeda, M. Kurashige e T. Nakakita [1.48],

trabalhando com poli(tereftalato de etileno) fizeram novas

descobertas no comportamento da RIC com respeito ao campo eletrico

e a espessura da amostra.

Ainda em 1979 Y. Suzuoki, T. Mizutani, M. Shimozato e M.

Ieda [1.49] analizando medidas de TSC em poli(fluoreto de

vinilideno) irradiado com raios-X, associaram os dois picos de

corrente a temperaturas mais baixas com a orienta9ao de dipolos nas

regi5es amorfas do material e 0 pico a temperatura mais elevada com

a libera9ao das armadilhas dos portadores de carga.

No in.icio da decada de 80, varios trabalhos sobre

isolantes irradiados foram publicados, incluindo nesta fase

trabalhos realizados no GRUPO DE ELETRETOS PROF. BERNHARD GROSS do

IFQSC.

B. Gross, J. E. West, H. yon Seggern e D.A. Berkley

[1.50], 1980, realizando medidas de RIC no Teflon-FEP, formularam

urnmodelo teorico chamado "Modelo-caixa-generalizado" que explicou

satisfatoriamente 0 comportamento de subida e decaimento da RIC no

tempo atraves da rela9ao (J(t)=(J(o){l-e-tlT} onde (J(o) e a

condutividade no estado estacionario e T uma constante de tempo.

B. Gross, R.M. Faria e G.F. Leal Ferreira [1.51], 1980,

realizando experimentos de RIC no Teflon-FEP irradiado por raio-X,

no IFQSC, tambem observaram 0 mesmo comportamento para a RIC. Uma

subida rapida (10 a 20 seg.) atingindo urn maximo e logo apos urn
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decrescimo ate alcan9ar urn estado estacionario. Efeitos de
polariza9ao ou forma9ao de cargas de espa90 induzidos pela radia9ao
nao foram detectados. As curvas corrente-tempo foram interpretadas
por uma teoria de~condu9ao unipolar de buracos.

T.Mizutani, N. Sugiura, Y. Suzuoki e M. Ieda [1.52],

tambem em 1980, mediram a condutividade induzida (RIC) e a
condutividade atrasada (DRIC) no poli(fluoreto de vinilideno)
irradiado com raio-X. A RIC mostrou complicado transiente e
decrescimo com,o campo na regiao de altos campos aplicado. Esse
transiente anomalo e a dependencia com 0 campo da RIC, foram
qualitativamente explicados atraves do acumulo de carga espacial.

S.R. Kurtz e R.C. Hughes [1.53], 1982, mediram a
fotocondutividade no poli(fluoreto de vinilideno) e no
poli (tereftalato de etileno), ambos dieletricos de baixa
mobilidade. Seus resultados foram analisados usando 0 modele para
transportes dispersivos, 0 que nao foi satisfat6rio para esses
polimeros devido as suas baixas mobilidades. Dando continuidade aos
trabalhos com polietileno teraftalato, S.R. Kurtz e C. Arnold Jr.
[1.54], 1984, doparam esse material com moleculas aceitadoras de
eletrons e sua RIC foi bastante modificada, dependendo da
concentra9ao de dopante.

Tambem em 1986 R.M. Faria, B. Gross e R.G. Filho [1.55]

apresentaram urn estudo sistematico sobre RIC em filmes de PVDF,
PET (Mylar) e POLIIMIDA (Kapton).

Outro trabalho publicado pelo grupo de eletretos nesta
area data de 1991 com B. Gross e R. Hessel [1.56]. Neste artigo
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eles discutiram metodos de medidas dos eletrons secundarios
produzidos por dieletricos irradiados por feixe eletronico e
constataram que os secundarios produzidos por uma serie de
dieletricos podem ser representados na forma de uma curva

universal.
o mais recente trabalho do grupo veio em 1992 com R.M.

Faria [1.57]. Neste artigo foi elaborado urnmodele te6rico baseado
no modele de estrutura de bandas aplicado a materiais desordenados,
para explicar p comportamento da RIC no tempo.

Polimeros sac macromoleculas formadas pela uniao de urn
grande mlmero de pequenas unidades moleculares repetitivas, os
meros. Os polimeros podem se apresentar em duas formas. Os
homopolimeros compostos por urn unico monomeros repetitivo e os
heteropolimeros, compostos por varios monomeros repetitivos.
Copolimeros sac heteropolimeros formados pela sequencia de dois
tipos de monomeros.

Nesta seyao, mostraremos a estrutura cristalografica do
homopolimero PVDF e do seu copolimero P(VDF/TrFE) .

1.3.1 - PVDF
o Poli(fluoreto de vinilideno) e urn polimero

semicristalino com uma cadeia macromolecular possuindo unidades
repetitivas( -CH2-CF2- ) chegando a alcanyar 2.000 unidades, 0 que



pode dar urn comprimento medio de 0,5~m para cada molecula. Consiste

de 50% de lamelas cristalinas embebidas numa fase amorfa com

transi9ao vftrea fica em torno de -50°C [1.58]. Sua unidade

monomerica e polar com urn momento de dipole ~=7*10-30C.m (=2 Debyes)

H H" /C" / '\
C

/ "F F
i -30

to! • 7 x 10 C.m

LIGA<;AO C-C C-F C-H

DISTANCIA (A) 1,54 1,34 1,09

i LIGA<;AO c-c-c FCF

ANGULO 1120 1110

Tab. 1.2 -Angulo das liga90es



macromoleculas limitando sua cristalinidade. Estas irregularidades
que surgem durante a sfntese, numa porcentagem media de 5%, sac
tratadas como defeitos estruturais [1.59]. Elas podem ser: ligayoes
cabeya-cabeya (...CHz-CFz-CFz-CHz-...), ligayoes cauda-cauda (...-CHz-
CHz-CFz-CHz-CFz-CHz-CHz-...) ou ainda ramificayoes nas cadeias.

Por causa da flexibilidade rotacional interna das
ligayoes(-CHz-CFz-) nas moleculas, 0 PVDF pode se apresentar em uma
variedade de .estruturas moleculares e cristalograf icas . 0 PVDF
exibe, pelo menos, quatro tipos de modificayoes cristalinas
dependendo das condiyoes de preparayao das amostras e sua estrutura
molecular apresenta tres conformayoes distintas, dependendo do grau
de rotayao de parte da cadeia emtorno de uma ligayao qufmica. As
conformayoes podem ser: Planar zigue-zague (trans-trans ou TT), ou
nao planares TG+TG- e T3G+ T3G- (T=trans e G=Gauche). Os dados
moleculares estao na tabela (1.3) e os esquemas das conformayoes na
figura (1.2).

CONFORMA<;AO TT TG+TG- T3G+ T3G-

MOM. DIPOLAR P l.=7*10-30 P l.=4*10-30 Pl.=4*10-30

MEDIO POR MERO PI/=O pl/=3,4*10.30 pl/=3,4*10-30

(C.m)



,: conf. trans (T )
2 : conf. Qouche(G)
:3 ; cant. Qouche'(G'j

Conformo£Oo TT
(ziouezaoue planar)

Conforma~do TG+ TG-
(ndo planar)
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Fig. 1.;3 - Esquema das transforma90es cristalinas

Fig. 1.4 - Cristalitos corn suas lamelas separadas
por suas regioes amorfas



tal maneira que as cadeias moleculares se orientam paralelamente ao .
substrato [1.61]; como mostra a figura (1.5), abaixo.

3 Oire~o do compo de polorizofoo
e do momento .I'trico.

OireCCaode
.stiromento

Fig. 1.5 - Empacotamento molecular da fase ~. As setas
indicam os dipoles orientados.

helicoidal e com urn empacotamento antiparalelo. A temperatura de
fusao nesta fase e de 170°C e 0 momento de dipolo normal a cadeia
e ~i = 4,0*10~C.m e ao longo dela e ~N = 3,4*10~C.m. Difra9ao de
raio-X e espectroscopia IR e RAMAN, determinaram uma celula
unitaria ortorrombica com parametros de, rede iguais a a=4,96 A,
b=9 164 A e c = 4,62 A com angulos de 90°, como mostra a figura

IFSC - SEHVICO DC: BIBLIOTECA E
INFOR \t ACAQ



Fig. 1.6- a)rede do PVDF;b)proje9ao da rede na
conforma9ao TG+TG;c)cadeia molecular

dipolos tornando-a, pois, polar. Sua forma ortorrombica com
parametros de rede a = 8,58 A, b = 4,91 A e c = 2,56 A, escapa de
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Fig. 1.7-a)rede elementar do PVDF-~i b)cadeia na
conformayao planar ziguezague
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macromolecula. A exemplo do PVDF, suas unidades monomericas sac
portadoras de urnmomenta dipolar como visto na figura (1.10).

lnterac;:5estipo Van der Waals governam a estrutura
cristalina do PVDF. lsto significa que 0 tamanho dos atomos de
fluor e hidrogenio e 0 fator mais importante na determinac;:aoda
estrutura cristalina. Como 0 diamentro dos atomos de fluor
(0,270nm) e maior do que a distancia entre os atomos de carbona da
cadeia trans (0,256nm), ocorre uma superposic;:aodas nuvens
eletronicas dos atomos de fluor vizinhos. Para minimizar este
efeito, os grupos CH2 da macromolecula sofrem uma deflexao para a
direita e para a esquerda do plano zigue-zague na fase ~. Quando a
ligac;:aoGauche e introduzida, ocorre uma aproximac;:aoentre os
atomos de fluor e hidrogenio ligados ao terceiro atomo de carbona
mais proximo. Essa instabilidade faz a conformac;:aoTGTG mais
estavel do que a trans no PVDF.



~
CH2-}. Por outro }ado, se pelo menos urndos atomos de hidrogenio do
PVDF e trocado por atomos de fluor, uma aproximayao no arranjo

Urn FERROELETRICO pode ser definido como urn material que
apresenta uma relayao nao linear entre D (ou P) e E, deslocamento
eletrico (ou polarizayao) e campo aplicado, mas sim urn cicIo de



P

A -,- \
~Ec

/"
E

~- B

Fig. 1.11 - Ciclo de histerese tfpico de urn
ferroeletrico.



cristalina, medindo a dependencia com a temperatura do espa9amento

de rede por difra9ao de raio-X. Naquela epoca, entretanto, a

cadeia molecular (0 VDF 55 molt cristaliza na forma trans similar

reflex5es meridionais (001) [1.67] revelaram que 0 espa9amento da

unidade monomerica ao longo do eixo da cadeia variou entre 2,55 A
e 2,30 A durante a transi9ao. Os espectros de infravermelho e Raman
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paraeletrica. A permissi vidade linear {E / Eo> exibe urn pico na
transi9ao. A expansao termica {6l/lo> rnostra urn rapido aurnento na



a composi9ao 73/27 mol%. Nestes experimentos, Lovinger [1.67]

mostrou que na composi9ao molar 65/35, 0 copolfmero transiciona

18 19
Angulo de difrocoo 28



18 19 20
ANGULO DE OIFRA~AO 2 e



com urn filme de polimero (que e 0 nosso caso), ocorre urn
substancial aumento em sua condutividade eletrica. Os f6tons do

e para mais altas energias, os fotoeletrons sac ejetados na dire9ao
pr6xima a de incidencia. Este fluxo de eletrons na dire9ao de
incidencia da radia9ao origina uma corrente eletrica denominada
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CORRENTE FOTONICA [1.70] que e medida com a amostra em curto-

circuito. Portanto, nas medidas de RIC, a corrente medida deve ser

corrigida somando-se ou subtrafndo-se 0 valor da fotonica,

dependendo da polaridade da tensao aplicada a amostra. No nosso

caso, algumas medidas iniciais da corrente fotonica nos copolfmeros

estudados' foram realizadas e a intensidade dessas correntes foram

muito baixas (em alguns casos 100 vezes menor do que a RIC).

Baseado nisso, a corre9ao pela fotonica foi abandonada.

1.6 - DEGRADA9AO E "CROSSLINKING" (RETICULA9AO) EM POLlMEROS
POR RADIA9AO DE ALTA ENERGIA.

Introduq&o
Substancias organicas sofrem mudan9as qufmicas e ffsicas

quando irradiadas com radia9ao de alta energia( raios-y, eletrons,

raios-X, etc ...). Essas altera90es podem ser:

a A forma9ao de liga90es qufmicas entre diferentes

moleculas.

b - Uma clivagem (quebra) irreversfvel de liga90es, resultando

numa fragmenta9ao de moleculas.

c - A forma9ao e desaparecimento de grupos insaturados.

Nos polfmeros, 0 processo (a) e chamado de reticulaq&o
inter.molecular e 0 processo (b), de cisao da cadeia principal, e

dito degradaq&o. 0 processo de reticula9ao aumenta e a degrada9ao

diminue 0 peso molecular do polfmero e consequentemente a redu9ao

no peso molecular leva a deteriora9ao das propriedades mecanicas do
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material. Alem das propriedades mecanicas ocorrera, com certeza,
alterayoes em suas propriedades eletricas, tanto devido a
degradayao como a reticulayao.

1.6.1 - RETICULA~io [1.71,1.72]
Sao reayoes de natureza quimica, de formayao de ligayoes

cruzadas entre as macromoleculas, resultando em polimeros com uma
estrutura de rede.

Os produtos finais de processos de polimerizayao sao,
usualmente, polimeros de estrutura linear ou ramificada mas, muitas
vezes, na propria sintese do polimero, ocorrem indesejaveis
ligayoes cruzadas, tornando 0 material insoluvel. Outras vezes se
faz necessario introduzir ligayoes cruzadas em alguns polimeros
para se obter especificas aplicayoes industriais, como e 0 caso da
vulcanizayao na industria da borracha. Esses fenonemos podem ser
causados por aquecimento ou por ayao de radiayao ionizante.

Polimeros que sofrem ligayoes cruzadas por efeito de
radiayao apresentam novas propriedades, como urn aumento em sua
estabilidade termica (capacidade de urn polimero resistir a uma
decomposiyao quimica a elevada temperatura) e uma insolubilidade em
solventes organicos.

1.6.2 - DEGRADA~O [1.72]
Degradayao e uma reayao envolvendo ruptura de ligayoes

quimicas na cadeia principal da macromolecula. Se a ligayao entre
os atomos da cadeia principal e covalente, a ruptura de
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macromoleculas envol vera a formac;:aode macroradicais. A presenc;:ade

radicais livres pode ser detectada pela tecnica de EPR (Ressonancia

Paramagnetica Eletronica), a qual sera apresentada no capftulo

III.

Dependendo do agente causador, a degradac;:aopode ser de

natureza qufmica ou ffsica.

A - DEGRADA~AO QUIMICA
A degradac;:aooxidativa de polfmeros e a degradac;:ao pelo

oxigenio atmosferico ou por outros oxidantes.

Polfmeros com ligac;:oessaturadas na cadeia de carbono

(polietileno, poliisobutileno e poliestireno) sac mais resistentes

a oxidac;:ao sendo, portanto, nao oxidados a temperatura ambiente

pelo oxigenio atmosferico. Eles podem degradar somente se

aquecidos. 0 polfmero mais estavel para a ac;:aode oxidantes e 0

poli(tetrafluoro-etileno), PTFE, e urn dos mais sujeitos a
degradac;:ao oxidativa e a celulose, degradada pelo oxigenio

atmosferico.

B - DEGRADA~AO FISICA
A degradac;:ao ffsica pode se dar na presenc;:ade agentes

ffsicos perturbadores, como: Temperatura, processos mecanicos,

processos fotoqufmicos e radiac;:aoionizante.

B.l - 0 efeito de altas temperaturas
Quando urn polfmero e aquecido, ele sofre varias
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transformac;5es flsicas e qulmicas acompanhada pela formac;ao de
gases, mudanc;as na colorac;ao, etc... As reac;5es qulmicas de
pollmeros a elevada temperatura podem ser englobadas em 2 (dois)
grupos principais.

1 - Reayoes envolvendo ruptura .da cadeia principal
Urn importante fator que determina a estabilidade termica

de urn pollmero e a energia das ligac;5es interatomicas na cadeia
principal. Qua~do urn pollmero e aquecido, a energia do movimento
termico de alguns pontos do sistema faz corn que algumas ligac;5es
sejam quebrada.

A ligac;ao (C-C) e uma das mais resistentes ao aquecimento
e a presenc;a de atomos de hidrogenio na molecula do pollmero,
diminue bastante a energia dessa ligac;ao. lsto explica 0 porque dos
compostos de hidrocarbonos possulrem baixa estabilidade termica e
degradarem facilmente corn 0 calor. Por outro lado, a substituic;ao
do hidrogenio por atomos de fluor aumenta a estabilidade termica do
poll.mero, como e 0 caso do poli (tetrafluoro-etileno) (...CF2-CF2 •• ) •

2 - Reayoes S8m ruptura da cadeia principal
Alguns pollmeros quando aquecidos eliminam substituintes

laterais a cadeia principal, formando produtos termicamente mais
estaveis e menos soluveis. Algumas reac;5es qulmicas podem ocorrer
e 0 produto origina pollmeros corn estrutura de rede, pois essa
degradac;ao facilita 0 surgimento de reticulac;ao entre as moleculas.



A absor9ao de radia9ao de alta energia excita a molecula

de urn polfmero e ela se dissocia ou em radicais livres ou em urn

radical e urn fon. Como 0 tempo de vida dos fons criados e muito

curto, os radicais livres e que participam das rea90es quimicas. 0

produto fim da degrada9ao pode ser constitufdo de polfmeros com

estrutura linear, ramificada ou de rede. A degrada9ao em polfmeros

sob irradia9ao pode ser influenciada por alguns agentes externos.

Abordaremos 0 caso da temperatura.

- A temperatura
A simultanea a9ao de elevadas temperaturas e radia9ao

ionizante sobre urn polfmero, pode levar a drasticas altera90es em

suas propriedades ffsicas e qufmicas, pois s6 0 aquecimento j a gera

uma degrada9ao termica, como mencionado na se9ao anterior. Nao

existe uma fntima liga9ao entre radia9ao e estabilidade termica,

pois alguns polimeros sac altamente resistentes ao calor, mas sac

facilmente degradados pela radia9ao (ex. PTFE).

Muitas vezes, a degrada9ao de urnpolfmero pela influencia

da temperatura e da radia9ao terncomo consequencia 0 surgimento de

liga90es cruzadas entre as moleculas do material. A ruptura de

liga90es na cadeia principal leva a intermediarios (radicais

livres) que causam reticula9ao por urnprocesso chamado mecanisme de
radical livre. 0 processo e bastante simples. Uma molecula e

quebrada gerando radicais terminais,
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1.6.3 - ALTERA~5ES NO PESO MOLECULAR. DEGRADA~iO
E/OU RETICULA~O

representado na figura (1.15), sendo (fj) a fra9ao de cadeias de
cornprirnento (nj) em urn total de (N) rnoleculas.



~ - Massa molecular numer~ca media
Rw - Massa molecular ponderada media
~ - Massa molecular, por unidade de comprimento, da

cadeia do polimero (g/mol)



MN = nN * M1

Mw = nL * M1

o produto da intera9ao da radia9ao nas mo+eculas do
polfmero e, usualmente, expressa em termos da energia absorvida
pelo material. Sejam:

G Numero de moleculas ou atomos "produzidos" ou
decompostos por lOOeV de energia absorvida.

G(D) - Representa 0 numero de cisoes(degrada90es) na cadeia
principal por lOOeV de energia absorvida.

G(C) - Representa 0 numero de Reticula9ao intermoleculares
por lOOeV de energia absorvida.
Para determinar 0 grau de ruptura nas cadeias principais

de urnpolfmero, G(D), e necessario ter conhecimento da distribui9ao
inicial do peso molecular (DPM) da amostra de polfmero a ser
irradiado e se esta havendo simultanea ocorrencia de reticula9ao.
Urn outro ponto muito importante e se a ruptura numa cadeia
principal ocorre aleatoriamente. Como todos estes fatores estao
intercorrelacionados torna-se pois, diffcil, a determina9ao de
G(D). Entretanto, sua determina9ao pode ser facilitada se
assumirmos que 0 polfmero a ser irradiado consiste de
macromoleculas lineares, quimicamente homogeneas e que a radia9ao
por causar aleatoriamente a quebra de moleculas por todo 0 volume
do material, provoca uma aleatoriedade na quebra de liga90es ao



longo da cadeia principal. Urn outro ponto essencial e se esta

havendo al tera<;:oes na DPMdevido a irradia<;:ao. Assumindo todas

de urn polimero, corn 0 auxilio do peso molecular medio ponderado

(Mw) da amostra antes e ap6s a irradia<;:ao. Duas situa<;:oes podem

1
Ji..,cr

1= -- +
M..,o

GeD) D
200N.

MW•D - Peso molecular medio ponderado da amostra ap6s a irradia9ao.
Mw.o - Peso molecular medio ponderado da amostra antes da irradia9ao

D - Dose absorvida (eV/g)
Na - Numero de Avogadro

simultaneamente quando irradiamos uma amostra de polfmero corn

radia9ao ionizante e a rela9ao G(D)/G (C) se torna importante.

Polimeros corn uma estrutura do tipo (-CH2-CRl~-) formam gel

(predominam liga90es cruzadas) se R1 e/ou R2 sao atomos de



hidrogenio. Caso contrario, se R1 e R2 forem atomos diferentes do
hidrogenio, a degradayao na cadeia principal predomina e 0 peso
molecular diminue com 0 aumento da dose absorvida. Admitindo,

1

JI",d
1= H.,0

+ [G(D) _ 2G(C)] D2 lOON.

constante e igual a 2. Se Mw.o/MN•O for menor que 2, a relayao Mw/MN

ffSC - SEHVIC;::O 0::: BIBLIOTECA E
INFeR', A C;::A 0



A influ~ncia da radiac;:ao ionizante em materiais
polimericos causa destruic;:aoem sua cristalinidade. A frac;:aomolar
(X) de unidades cristalinas destruidas pela radiac;:ao,pode ser

1
2'.,0

R= --lDZliB

onde Tm•O e Tm•D sao os pontos de fusao antes (X=l) e depois da
irradiac;:ao,respectivamente. Rea constante molar dos gases e 6H
a entalpia de fusao por mol da unidade cristalina.

Q = 100 (1-.%) N.
t1 lID

o peso molecular da unidade repetitiva ao longo do eixo (c) da
unidade cristalina.

o valor de (X) na equac;:ao(5) e consequentemente (Ge) na
equac;:ao (6) sac determinados com 0 auxilio de medidas de DSC
(Differential Scanning Calorimetry). Algumas medidas de DSC sac
apresentadas no capitulo III.



Algumas unidades radio16gicas serao aquf definidas . 0

sistema utilizado foi promulgado pelo ICRU- Comissao Internacional

de unidades e medidas radio16gicas[1.74].

ExposiQao (X)
E: definida como a rela9ao entre a soma das cargas

eletricas de todos os fons produzidos no Ar quando todos os

eletrons liberados pelos f6tons, em urn dado volume de ar, sao

completamente freados pela massa desse volume. Sua unidade e 0

Roentgen (R).

Isto corresponde a produ9ao de uma unidade eletrostatica de carga

(3,33 *10-10 C) devido a intera9ao da radia9ao em 1cm3 de ar a 1atm e

OOC.Apesar de definido para 0 ar, esta unidade tambem pode ser

utilizada para materiais diferentes do ar.

Taxa de exposiQao (X)
E: a exposi9ao por unidade de tempo. Sua unidade usual e

o Roentgen por segundo (RIs).



E def inida como a energia cedida pela radia9ao, por

unidade de massa. Sua unidade e 0 rad(radiation absorved dose)

E a dose absorvida por unidade de tempo. Sua unidade

usual e 0 rad/s ou Gy/s. Se 0 material a ser irradiado ternurnbaixo

numero atomico, podemos considerar a rela9ao abaixo [1.74].

de tempo. uma rela9ao aproximada para (g) pode ser conseguida a

partir da taxa de dose absorvida (D). Se

A grande complexidade morfo16gica de alguns sistemas

polimericos torna diffcil a tarefa de identificar que mecanisme de
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conduyao eletrica pode estar gerando os sinais externos obtidos em
certos experimentos. A teoria de bandas de energia [1.75] foi
criada, inicialmente, para explicar a conduyao eletrica em metais
e semicondutores que apresentam uma estrutura cristalina bem
definida e, portanto, uma boa periodicidade do potencial eletrico
na Hamiltoniana que descreve 0 sistema. Hoje esta teoria e
estendida a materiais semicristalinos, que nao apresentam uma
periodicidade em sua rede, como e 0 caso dos polimeros isolantes.
o fate de alguns experimentos [1.76] mostrarem que 0 espectro de
energia de urnsemicondutor varia muito pouco quando 0 mesmo sofre
uma transiyao de solido para liquido, veio confirmar que a perda de
periodicidade da rede tern pouca influencia na estrutura de bandas
de energia. lsto pode ser explicado se as bandas de energia
resultam da simples aproximayao dos elementos quimicos. Neste caso,
o espectro de energia deve ser determinado pela distancia media
entre os atomos, sendo ela constante ou nao, como e 0 caso das
substancias amorfas em que a distancia media entre os atomos varia
moderadamente. lsto sugere que a estrutura de bandas de energia e
devido nao a periodicidade da rede, mas as ligayoes quimicas entre
os atomos da rede. 0 trabalho de Gubanov [1.77] mostrou
teoricamente que 0 espectro de energia de liquidos e semicondutores
amorfos consiste de bandas identicas aos cristais, mas a desordem
no arranjo atomico causa urnalargamento das bandas permitidas bem
como uma suave difusao nas bordas das bandas.

Mott [1.78], em sua teoria, sugeriu que as
caracteristicas essenciais da teoria de bandas de energia podem ser
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aplicadas em s6lidos amorfos, considerando as seguintes alterac;:oes;
a - Para as estruturas desordenadas, 0 "gap" e trocado por urn

"pseudo-gap" .
b - Os estados eletr6nicos no "pseudo-gap" devem ser

fortemente localizados de tal forma que nao contribuem
para a condutividade, a menos que ocorra algum processo
de excitac;:aotermica.
Urn outro ponto a favor, e 0 fato de podermos considerar

as longas cadeias moleculares como uma rede linear. Baseados nestes
fatos, podemos assegurar que 0 modele de bandas de energia pode ser
aplicado a polfmeros amorfos, porem com algumas limitac;:oes.

Assumindo a possibilidade de aplicac;:ao da teoria de
bandas em materiais amorfos e semicristalinos, alguns modelos
te6ricos foram propostos para explicar a conduc;:ao eletrica em
materiais desordenados. Passemos a comentar, resumidamente, alguns
desses mecanismos de conduc;:ao,ressaltando que, em determinados
casos, pode haver influencia do campo aplicado. Como veremos mais
adiante, 0 campo eletrico praticamente nao apresenta contribuicao
as nossas medidas.

a - Conduyao ionica
A conduc;:ao i6nica [1.79] devido a defeitos na rede

depende, principalmente, da velocidade de arraste desses defeitos
na presenc;:a de urn campo eletrico aplicado. 0 mecanisme dessa
conduc;:ao se baseia nos saltos de fons (ou vacancias) sobre uma
barreira de potencial de urn defeito para seu vizinho. A aplicac;:ao
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de urncampo eletrico em uma dada dire9ao, faz com que a barreira de
potencial, inicialmente em uma posi9ao de equilfbrio, sofra urn
abaixamento na dire9ao do campo aplicado, previlegiando a condu9ao

nessa direcao.

b - Corrente limitada por carga espacial
Neste processo [1.79], podemos ter tanto 0 movimento de

fons no interior do material, bem como 0 transporte de eletrons
e/ou buracos oriundos de uma inje9ao pelos eletrodos ou por urn
mecanisme qualquer de gera9ao de portadores de cargas (raios-X,
feixe de eletrons, etc ...).

E sabido que varias imperfei90es morfo16gicas e
estruturais geram armadilhas para cargas eletricas no interior do
material e que estas armadilhas influenciam a mobilidade dessas
cargas. A presen9a de armadilhas profundas, reduzira a corrente
limitada por cargas espaciais uma vez que qualquer armadilha vazia,
podera capturar urnportador injetado. Por outro lado, a existencia
de armadilhas rasas diminue sensivelmente a mobilidade livre dos
portadores de carga. Neste caso, introduz-se a mobilidade modulada
por armadilhas rasas (mobilidade efetiva), que depende da razao
entre a densidade de portadores livres e a densidade total de
portadores. Urn outro componente gerado sac os centros de
recombina9ao. Desta forma, podemos considerar a condu9ao sem (ou
com) armadilhas e centros de recombina9ao, alem de termos urnunico
tipo de portador (+ ou -) ou os dois portadores de carga (+ e -)
participando do processo de condu9ao. No equilfbrio, a corrente



total e dada pela diferenc;:a entre a densidade de corrente de
conduc;:aoe a corrente de difusao, sendo a ultima componente gerada
pela existencia de urngradiente na concentrac;:aode cargas livres ao

eletrica dada por AUE, onde A e a area irradiada, u a RIC e E 0

campo eletrico aplicado. A baixas intensidades do campo aplicado,
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pode ocorrer normalmente uma rapida recombina9ao. Mas, por outro
lade, se urn campo eletrico e aplicado, as cargas tendem a se
separarem e nao mais se recombinam. 0 campo, pois, auxilia 0

processo de difusao dos portadores de carga dissociados no interior

do material.

d - Emissio Fowler-Nordheim (ou tunelamento) [1.79]
o mecanisme de tunelamento pode ocorrer quando urn

eletron-JI em urn orbital molecular de uma dada molecula, quando
excitado para urn nivel de energia mais elevado, pode tunelar
atraves da barreira de potencial existente entre 0 estado
energetico nao ocupado de uma molecula vizinha e seu estado de
origem. Urnoutro processo de tunelamento ocorre quando aplicamos urn
campo eletrico em uma jun9ao do tipo metal-isolante-metal. Se a
barreira de potencial entre 0 metal e 0 isolante se torna bastante
fina devido a aplica9ao de urn intense campo eletrico, eletrons
podem fluir atraves da barreira entre as regi5es de condu9ao por
tunelamento quantico.

e - Emissio Schottky-Richardson [1.79]
A emissao Schottky-Richardson ocorre quando urn campo

eletrico elevado e aplicado numa interface metal-isolante. Esse
campo faz baixar a barreira de potencial entre 0 metal e a banda de
condu9ao do isolante (redu9ao da fun9ao trabalho metal-isolante) e
por ativa9ao termica, as cargas eletricas podem saltar a barreira.



f - Efeito Poole-Frenkel [1.79]
Esse efeito envolve urn mecanisme de condu9ao muito

similar a emissao Schottky, exceto por ser aplicado a eletrons que

sofrem excita9ao termica das armadilhas para a banda de condu9ao do

isolante. Neste processo tambem ocorre urn abaixamento da barreira

de potencial devido a aplica9ao de urn campo eletrico, s6 que das

armadilhas. Se urn campo eletrico e aplicado, atravessando urn fflme

de polfmero, 0 potencial Coulombiano na dire9ao do campo e reduzido

e isto aument~ a probabilidade de urn eletron ser termicamente

ativado da armadilha para a banda de condu9ao do isolante.

Urn pouco diferente dos modelos ate entao comentados e 0

modele do transporte dispersivo proposto inicialmente por Scher e

Montroll [1.81]. Este modele e aplicado a sistemas desordenados e

prop5e estados localizados onde os eletrons permanecem por algum

tempo ate saltar de urn para outro local. 0 peso no modele

dispersi vo esta na fun9ao distribui9ao do tempo que governa os
saltos;

onde , O<a<l, e urnparametro que depende do mecanisme de saltos, da

distribui9ao dos estados localizados e de suas profundidades



n(t) - Numero de portadores
E - Campo eletrico
~D(t)- Mobilidade



·absorvida, (f) e a eficiencia de gerac;:ao e (tt) e 0 tempo de
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CAPlTULOn

DETALHES EXPERIMENT AIS



A prepara~ao de amostras ~ uma etapa muito importante no
estudo de materiais polim~ricos pois 0 processo de prepara~ao,
muitas vezes, influe nos resultados, principalmente em medidas
eletricas. Apesar de termos cuidado corn todo 0 processo de
fabrica~ao, ern alguns casosuma ou outra amostra apresenta urn
cornportarnentoparcialrnentediferente das dernais.lsto faz cornque
os cuidados sej.amredobrados cada vez que se processa urnnovo lote
de amostras. Este problema, entretanto, nao ocorre quando
utilizamos amostras de filmes produzidos cornercialmente. Sendo
estes fabricados em larga escala e por urnprocesso padronizado.

Os filmes do homopolimero PVDF e dos copolimeros
P(VDF/TrFE) em suas cornposi~5esmolares 70/30 e 60/40 usados neste
trabalho, foram obtidos por fusao a partir de graos de resina
fornecidos pela companhia francesa ATOCHEM. 0 processo consiste
basicarnente em se fundir os graos da resina entre duas chapas
aquecidas, resfriando-a logo ern seguida. Para obten~ao das
amostras, usamos uma prensa hidraulica da marca SCHULZ, de
fabrica~ao nacional, podendo atingir urnpeso equivalente de ate 30

toneladas. Foram utilizadas duas placas de a~o inoxidavel,
retificadas, contendo no seu interior resistencias eletricas que
com 0 auxilio de urn controlador eletronico de temperatura,
fabricado em nosso laborat6rio, permitiram 0 aquecimento e
posterior fusao dos graos. Estas placas para aquecimento foram
fixadas na prensa.



de papel aluminio, mas devido a alta aderencia dos copolimeros ao

aluminio, alguns filmes nunca se descolavam. A temperatura maxima

de fusao do P(VDF/TrFE} fica ern torno de 160°C, enquanto que do

kapton ern torno de 900 C.

do filme uma vez que 0 Kapton e consequentemente a amostra resfria
~

resinas dos copolimeros 70/30 e 60/40 (± 0,22 gramas)

e 3 graos de PVDF (± 0,22 gramas). Estes graos eram



-62-

2 - Estas placas de a90 inoxid&vel eram aquecidas ate 200°C
e mantidas nesta temperatura por 30 minutos para efeito
de estabiliza9ao.

3 - Depois de estabilizada a temperatura, os graos nas folhas
de Kapton eram colocados entre as chapas de aquecimento
e uma pressao inicial, equivalente a uma tonelada era
feita por 2 minutos para que os graos derretessem antes
da pressao final. Ap6s este tempo, uma pressao
equivalente a 17 toneladas era aplicada por mais 2
minutos.

4 - Ap6s a prensagem, 0 filme obtido era liberado das folhas
de Kapton sem a necessidade de se utilizar agua.

Como resultado deste processo, obtivemos bons filmes
tanto do homopolimero de PVOF como dos copolimeros, alcan9ando em
media uma espessura de 65 ~m e di~metro de 5,5 cm. Estes filmes
foram metalizados em ambas as faces por deposi9ao de aluminio sob
alto vacuo com cada eletrodo alcan9ando em media 1000 A de
espessura. A forma da metaliza9ao dos eletrodos fig. (2.1) segue a
geometria dos contatos eletricos do aparato experimental, 0 qual
sera detalhado ainda neste capitulo. A area central circular
metalizada com di~metro de 2,7cm corresponde a area a ser irradiada
e a sali~ncia na metaliza9ao em ambas as faces da amostra
corresponde a forma e tamanho aproximado dos contatos eletricos do
sistema de medidas.



CONTATO
I••FERIOR

Em alsumas amostras foram evaporados contatos para se ter
anel de guarda e alguns testes foram realizados com est as amostras,

de acelerac;:ao dos eletrons de 50 a 100 kV. 0 tube de raios-X
utilizado foi da marca PHILIPS com anodo de TUNGST~NIO, modele PW
2184/00. Em quase todas as medidas a tensao utilizada foi de 75 kV

IfS C SERVI<;::O DE BIBLIOTEC..., E
I~-JFOR\j A<;::AO



consistiram, basi9amente, de medidas de TSD, TSC e do trio CAD, RIC
e DRIC ligadas diretamente aos resultados com radiac;:aosendo,

fechado fig. (2.2) e 0 modo de corrente em circuito aberto,

~-ELETRODOS

D-AMOSTRAS

fig.2.2 - Modo corrente em
circuito fechado

fig.2.3 - Modo corrente em
circuito aberto

Em circuito fechado, medimos a corrente externa que flui
no amperJ:metro (A) e que e igual a media espacial da corrente
total, composta das correntes de conduc;:ao,deslocamento e de
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polarizayao. No segundo modo, medimos a corrente externa no
amperimetro devido a variayao do potencial de superficie da
amostra. Este ultimo modo e bastante empregado quando utilizamos a
tecnica da corona para carregar uma das superficies da amostra. Ao
aquecer esta amostra, as cargas depositadas na superficie comeyam
a fluir para 0 interior variando, portanto, 0 potencial de
superficie.

Devemos resaltar que neste trabalho foram utilizadas
apenas medidas eletricas no modo de circuito fechado.

2.3.1 - TSD ( Thermally Stimulated Depolarization)
Esta tecnica consiste em despolarizar, em circuito

fechado, uma amostra previamente polarizada, aquecendo-a em curto-
circuito a uma taxa constante. Esta tecnica de medida e adequada a
materiais que possuem a caracteristica de se polarizayao, como e
o caso do PVDF e dos copolimeros de P{VDF/TrFE) .

A nossa tecnica de polarizayao consiste em manter a
amostra a uma temperatura constante menor que sua fusao por urn
tempo determinado. Neste intervalo de tempo, aplica-se urn campo
eletrico relativamente alto na amostra, 0 que faz com que os
dipolos presentes no material se alinhem moderadamente numa unica
direyao e sentido. Apes resfriar a amostra com 0 campo ainda
aplicado, garante-se que 0 material torna-se polarizado, ja que os
dipolos foram fixados em suas orientayoes pre-estabelecidas, pela
influencia do campo e da temperatura. Para despolarizar basta
aquecer esta amostra em curto-circuito pois, deste modo, seus
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dipolos vol tarao a ter posi<;:oes aleat6rias, gerando assim uma

corrente de despolariza<;:ao.

2.3.2 - TSC ( Thermaly Stimulated Currents)
Esta t~cnica fundamenta-se em medir corrente eletrica

estimulada pela varia<;:ao da temperatura. Consisteem aquecer

linearmente, em circuito fechado, uma amostra a uma taxa constante

com urn campo eletrico aplicado.

2.3.3 - CAD, RIC e DRIC
Ao se aplicar uma ddp em uma amostra em circuito fechado,

surge uma corrente no circuito externo. Esta corrente medida quando

se aplica uma fun<;:aodegrau de tensao, e chamada de Corrente de

Carga da Absor<;:ao Dieletrica (CAD) do material. A Corrente de

Descarga da Absor<;:aoDieletrica e obtida quando curto-circuitamos

a amostra ap6s urn certo tempo de medida da CAD.

Tendo conhecimento da existencia desta corrente, devemos

tomar 0 cuidado de excluf-la da medida principal pois, caso

contrario, a medida da condutividade induzida pela radia<;:ao (RIC)

estaria superposta a uma componente intrfnseca do material. Para

eliminar este efeito duas coisas devem ser feitas. Primeiro,

devemos esperar urn tempo relativamente longo com 0 campo aplicado

antes de iniciar a irradia<;:aopara se fazer a medida da RIC pois,

desta forma, essa corrente de absor<;:ao alcan<;:a urn valor

estacionario. Em segundo lugar, devemos subtrair da corrente gerada



pela radia9ao 0 valor de corrente estacionaria alcan9ado.
E de fundamental importancia que se descubra que tempo de

espera e suficiente para se obter a CAD estacionaria pois, caso
contrario, sua in~luencia perturbara 0 resultado da RIC. Este tempo
varia de material para material, sendo suficiente apenas 15 minutos
para 0 TEFLON-FEP atingir 0 valor estacionario. No nosso caso, os
copolfmeros necessitam de urn tempo bem maior, 0 que nos fez
padronizar 2 (duas) horas como tempo de espera. Nas medidas com
amostras do homopolfmero de PVDF fabricadas por n6s, 0 tempo de CAD
foi bem maior, chegando a 15 (quinze) horas, pois constatamos ser
necessario urntempo longo para que a CAD se tornar-se estacionaria.

A base de todo 0 presente trabalho sac as medidas de
corrente geradas pela incidencia da radiacao ionizante, no nosso
caso radiacao-X, nos materiais estudados. Como comentado no
capftulo anterior, esta corrente surge da intera9ao fotoeletrica da
radia9ao com a materia e seu comportamento depende tanto do tipo de
material a ser irradiado como das condi90es experimentais a que
esta submetido. Alguns materiais tipo, PVDF, KAPTON, MYLAR e TEFLON
(os tres ultimos com nomeclaturas comerciais), apresentam
comportamento na RIC bem diferenciados, 0 que mostra ser de
fundamental importancia urn estudo mais detalhado a nfvel de
propriedades estruturais e morfo16gicas.

Esta corrente e obtida irradiando-se continuamente a
amostra colocada em circuito fechado na presen9a de urn campo
eletrico. Caso ela seja irradiada em curto-circuito, surgira a
corrente fot8nica ja comentada no capftulo anterior.
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Uma outra componente muitas vezes relevante na analise
dos mecanismos de conducao eletrica em materiais irradiados e a
DRIC (Delayed Radiation Induced Conductivity). Esta corrente e
registrada ap6s 0 desligamento da radia9ao e normalmente apresenta
duas partes distintas. Urn decaimento rapido seguido de urn
decaimento lento e prolongado.

o objetivo principal na fabrica9ao do novo sistema de
medida era torna-lo polivalente, permitindo'nao somente fazer
medidas de RIC eDRIC, mas tambem medidas de TSD, TSC, Isotermas e
principalmente medidas isotermicas de RIC em diferentes
temperaturas. Urnoutro ponto a considerar foi tornar 0 processo de
resfriamento da estufa mais rapido. Para isto, utilizamos 0 que
denominamos de "Resfriamento tipo Chamine" onde as resistencias
eletricas foram colocadas em contato com a parede interna da camara
(estufa) de medidas mas, por outro lado, tambem expostas ao
ambiente. Isto facilita 0 processo de resfriamento, 0 que em muitos
experimentos e importante.

Uma outra contribui9ao importante a nova camara foi a
coloca9ao de duas torneiras com a funcao de possibilitar altera90es
no ambiente, podendo ser realizado tanto a troca de gases como urn
controle da umidade no sistema.

A figura (2.4) apresenta uma visao geral do sistema de
medidas. Nela podemos destacar:
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1 - 0 sistema de vacuo sobre 0 qual esta a camara de medidas,
chegando a atingir 10~ torr na difusora.

2 - Uma dessecadora conectada a camara via uma das torneiras
do sistema cujo objetivo era controlar a umidade, quando
necessario.

3 - 0 sistema de raios-X que gera a radiayao que incidira na
amostra.

5 - Mostramos simbolicamente 0 sistema eletrico montado para
controlar a abertura e consequente fechamento da janela
de berflio do tubo de raios-x 0 qual deixa passar a
radiayao para a camara. Isto e uma inovayao no sistema
pois, ate entao, usava-se urn sistema mecanico.
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- Fonte de tensao Keithley modelo 246
- Fonte de alta tensao FLUKE modele 410B
- registrador ECB modelo RB-102
- Microcomputador TK3000 modelo lIe

o termopar utilizado nas leituras da temperatura foi 0

Chromel-Alumel (Ni-CrNi). Este termopar e bastante utilizado em
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Fig.2.6 - Camara de medidas eletricas

fig.2.7 -Posiyao da amostra no sistema e contatos eletricos
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A base do anel inferior era de metal para minimizar urn

possivel gradiente de temperatura entre as duas superficies da
amostra. Acima do anel superior de Teflon foi colocado urnanel de
chumbo com 4mm de espessura que serviu de colimador para 0 feixe de
raios-X. 0 orificio deste anel tinha 0 mesmo diametro dos eletrodos
das amostras.

Todo 0 arranjo da figura (2.7) foi fixado em tres
parafusos, ficando 0 sistema bem firme. 0 sistema foi blindado por
ligacao a terra e os cabos usados foram coaxiais.

A penetra9ao da radia9ao na camara de medidas e feita
atraves de uma janela de Mylar com uma espessura de 100~m. Esse
filme de Mylar foi usado devido a sua elevada resistencia mecanica,
sua baixa densidade e pequena espessura. Devido a sua resistencia
mecanica a pressao, suportava por muito tempo a pressao de uma
atmosfera sem se romper.

Para determinar a taxa de exposi9ao na regiao da amostra
em estudo, dois metodos sac normalmente usados. No primeiro,
pequenos cristais termoluminescentes (ex. CaF2) espalhados na regiao
da amostra sac irradiados por urn curto tempo e a dose total
absorvida por cada cristal e medida por uma camara
termoluminescente. Este metoda tern a vantagem de determinar a
uniformidade da dose absorvida na regiao onde a amostra e colocada.
o segundo metoda normalmente utilizado e 0 da ciMARA DE IONIZAcAO



DE AR . Ele mede somente a taxa de exposi~io 1 radia~io a que estA
sujeito urncerto volume de ar. Ernnosso trabalho utilizamos somente
o segundo m~todo, jA que trabalhos anteriores al~m de detectarem
boa uniformidade do sistema MULLER-PHILIPS corn a t~cnica dos

Uma nova cAmara de ioniza~ao de ar foi projetada e
construida em nosso laborat6rio fig. (2.8).

COIITATO SUPERIOR

:r::'.:"
LUCITE

l. .J
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Ela difere das ate entao utilizadas em alguns aspectos

importantes, a saber.
1 - As dimensoes foram bastante reduzidas, ficando em apenas

1 cm a distancia,entre as placas coletora (contato inferior) e de

alta tensao (contato superior) .
2 - A nova forma da camara foi cilindrica (anteriormente

retangular) e 0 material utilizado foi lucite. As placas coletora

e de alta tensao foram feitas corn filmes finos de Mylar evaporados

cornaluminio e os contatos eletricos ligados as placas foram feitos

de latao. Como mencionado anteriormente, uma placa de chumbo de 4

mm de espessura possuindo urnorificio corn23 mm de diametro, serviu

de colimador para 0 feixe de radia9ao. Deste modo, 0 volume de ar

irradiado pela fonte philips dentro da camara de ioniza9ao foi

definido pelo orificio colimador e pela dimensao entre a placa

coletora e a placa de alta tensao. lsto corresponde a urn volume

cilindrico de 4,15xlO~ m3, implicando ernuma massa de ar irradiada

de 5,36xlO~ Kg. Vale ressaltar que a camara de ioniza9ao e colocada

na posi9ao onde as amostras ficam no sistema de medidas (atualmente

8 cm de distancia). Os f6tons gerados que incidem na camara de

ioniza9ao interagem cornos atomos do meio, ionizando-os, produzindo

eletrons secundarios energeticos que ao serem ejetados ern todas as

dire90es, colidem corn outros atomos, causando ioniza90es ern urn

volume tambem cilindrico, mais corn urn raio maior que 0 volume

inicialmente irradiado. Como a corrente e a tensao de acelera9ao

dos eletrons na produ9ao da radia9ao-X sac constantes para cada

medida a ser realizada, e de se admitir que a taxa de forma9aO dos



entre as placas da camara.
Efeitos de recombina9ao, difusao e migra9ao de cargas

a uma satura9ao da corrente, implicando que tudo que e gerado pela
radia9ao no volume de ar da camara esta sendo coletado pela placa
coletora, ja .que a taxa de gera9ao dos pares eletron-fon, e
constante. A figura (2.9) apresenta as correntes de satura9ao
medidas em fun9ao da tensao na camara. Para cada corrente do feixe

COR. DE SAlVRAcAo DA CAMARA DE IONIZACAo
(Cor. do faixe variondo) ,

1 - I=05mA ; 3 - 1=15mA
2 - 1=10mA ; 4 - 1=20mA

2
• * * * * * * * • *

06
6 *6:.

~
.*••
••.

1000 1IlOO 1000 aoo
TENSAO HI. CAllARI. (V)

Fig.2.9 - Correntes de Satura9ao em fun9ao da tensao
na camara (corrente do feixe variando)



quando se varia a tensao de acelera9ao dos eletrons no tube de

211 COR. DE SATURA9AO DA CAMARA DE IONIZACAO
(Tensoo do foixe voriondo) ~

~ao
'"c..••-

1 - V=50KV
2 - V=75kV
3 - V=90kV

6 * •0*
*6*.••

i
1000 1IlOO 2000 2liOO
TENSAO NA CAMARA (v)

Fig 2.10 - Correntes de Satura9ao em fun9ao da tensao

na camara(tensao do feixe variando)

Tendo medido a corrente de satura9ao e de posse da

rela9ao empfrica



I~(A) = Corrente de satura9ao

m(kg) = massa de ar irradiada

podemos determinar a taxa de exposi9ao a radia9ao em fun9ao da

corrente do feixe. A tabela (2-1) mostra os valores calculados da

taxa de exposi9ao a radia9ao para cada valor de corrente do feixe

utilizado.

I (feixe) (mA) D (Gy/s)

5 3,0

10 6,3

15 9,5

20 12,0

A figura (2.11) mostra a linearidade entre a taxa de

exposi9ao e a corrente do feixe de raios-X. Esta linearidade e
comprometida para taxas superiores a 9,5 Gy/s.
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Neste capitulo apresentaremos medidas de natureza
morfo16gica realizadas no copolfmero P (VDF/TrFE) em suas
composi90es molares 60/40 e 70/30. Estas medidas procuram dar
subsidios para a analise das modificacoes estruturais sofridas pelo
material devido a radiacao ionizante, bem como auxiliar na
aplicacao de modelos de mecanismos de conducao eletrica que sac
ativados pela. radiacao. No pr6ximo capftulo apresentaremos as
medidas de condutividade induzida nesses copolimeros, e com a ajuda
das medidas de carater estrutural procuraremos no capftulo seguinte
ajustar a evolucao da condutividade induzida por meio de modelos
te6ricos.

Procuramos, pois, na sequencia de medidas que
apresentaremos a seguir, identificar se a radia9ao-X ao interagir
com polfmero perturba a estrutura do material e de que maneira
estas perturba90es estruturais que a radia9ao ionizante causa,
influenciam na corrente induzida. De urnmodo geral, os resultados
foram satisfat6rios, uma vez que as amostras irradiadas mostraram
que a estrutura do material torna-se reticulada com a radia9ao e
que a quantidade reticulada aumenta a medida que aumentamos a dose
de radia9ao absorvida. Observamos tambem que os provaveis agentes
reticuladores sac macroradicais detectadosem medidas de EPR. Na
medidas de infravermelho constatamos a presen9a de liga90es duplas
entre os carbonos na estrutura molecular das amostras irradiadas.
A rela9ao entre degrada9ao e reticula9ao foi analisada atraves de
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medidas do peso molecular ernamostras irradiadas e nao irradiadas.
E born ressaltar que a forrnac;:aode reticulac;:ao, a degradac;:ao da
cadeia principal, a forrnac;:aode radicais livres e 0 surgimento de
ligac;:5es insaturadas nas moleculas do polfmero causadas pela
radiac;:ao, influenciam na corrente eletrica induzida, contribuindo
ao processo de conduc;:aoeletrica no material.

Uma das possiveis explicac;:5es para 0 aumento da
condutividade eletrica devido a radiac;:aoe a'forrnac;:aode ligac;:5es
cruzadas ("crosslinking") entre as macromoleculas do polimero. A
radiac;:ao~ode quebrar algumas moleculas do polfmero e alguns dos
radicais forrnados podem estar ligando as moleculas restantes. Isto
aumentaria bastante a conduti vidade eletrica nas regi5es
cristalinas do polfmero. Urn provavel processo de forrnac;:aoe 0 ja
comentado mecanisme de radical livre apresentado no capitulo I.
Selecionamos cinco amostras de P (VDF/TrFE) na composic;:ao molar
60/40 e corn 0 auxilio da tecnica de simples pesagem, constatamos
a forrnac;:aode ligac;:5escruzadas neste material, ap6s irradiado. Uma
primeira indicac;:aoda existencia de ligac;:5escruzadas e 0 fate de
o polimero passar a ser insol'l1vel na presenc;:a de urn solvente
conhecido e isto s6 ocorre quando a amostra e irradiada. 0
copolfmero 60/40 passou a ser insol'l1velao ser irradiado e colocado
no metil-etil-cetona (MEK), que e urn born sol vente para este
material.



antes da irradia9ao e sua parte insoluvel ap6s a irradia9ao. A

pesagem inicial do material a ser irradiado [P~(i») foi feita com

uma balan9a analitica modele AE240 (de 0 a 41 mg que apresenta uma
tolerancia de 0,01 mg), e para a pesagem da fra9ao do material nao

..
foi' pesado antes [PI) e ap6s a filtragem [P,). A densidade de

liga95es cruzadas (ou conteudo gel) e calculada dividindo-se a

fra9ao do polimero nao dissol vido ap6s a irradia9ao pela massa
inicial do polimero.

Ppol (f)
= PJ)Ol (1) xl00"

mesma taxa de exposi9ao (X=10 Gy/s), mas com tempos diferentes. Os

resul tados das pesagens sac apresentados na tabela (3.1) e na

figura (3.1) apresentamos urngrafico da taxa de liga95es cruzadas(%

gel) em fun9ao da dose absorvida(D).



AMOSTRA DOSE ABSORVIDA P,.,(i) P, P, p,.,(I) ~ Gel P•••(I)

(xlO' Gy) (P,..p~ P,.,o)-Ppol(f)

He. 1,90 0,0420 0,576 0,586 0,010 24~ 0,032
.

H, 3,80 ~ 0,0333 0,568 0,580 0,012 36~ 0,021

Hz .. 7,SO 0,0357 0,578 0,593 0,015 42~ 0,020

H. 11,3 0,0361 0,574 0,598 0,024 66~ 0,012

II. 15,0 0,0331 0,582 0,608 0,026 78~ 0,007

Tab. ,3.1- % Gel calculado pela
pesagem.

90 lIGACO'Es CRUZADAS NO 60/40 EM FUNCAO
J DA DOSE ABSORVIDA ,

80-..,;jr.1
Cl~70-
~ 80

en 50r.1
fOU,
~ 40:3
30

20
0 3 5 8 10 13 15 18 20

DOSE ABSORVIDA(dO· Gy)



3.2 - Ri80nincia Paramagnetica do Eletron (EPR) [3.2;3.3]

Esta tecnica e bastante utilizada quando se deseja
detetar a'presen9a de radicais livres em uma substancia, sendo este
o nosso prop6sito, ja que confirmamos anteriomente a presen9a de
liga90es cruzadas nas moleculas do polfmero. Os princfpios ffsicos
do metoda sao: - Em urncampo magnetico externo, 0 momenta magnetico
orienta-se paralelamente as linhas de campo. Pelas leis da mecanica
quantica, os eletrons podem assumir duas dire90es preferenciais.
Uma energeticamente mais vantajosa na dire9aO do campo e outra
menos vantajosa, na dire9aO contraria ao campo magnetico (H). Cada
uma das duas possfveis orienta90es do momenta magnetico do eletron
possue urnnumero quantico magnetico ~ (-1/2 ou +1/2) e uma energia
definida do eletron desemparelhado W (-~H ou +~H). Fornecendo uma
energia igual a diferen9a entre os dais estados permitidos (AW =
+2~H) para os eletrons, parte deles podem transicionar de urnestado
para outro. 0 metodo de medida por EPR consiste, entao, em
transferir uma energia de frequencia apropriada (microonda) para
uma amostra colocada entre os polos de urn magneto. Varia-se a
intensidade do campo magnetico ate encontrar 0 valor da energia que
corresponde exatamente a diferen9a de energia entre os dois
possfveis estados magneticos do eletron desemparelhado no campo
magnetico. Esta absOr9aO de energia pela amostra que causa a
reorienta9ao de seus eletrons desemparelhados e amplificada e



registrada como uma func;:aodo campo magnetico aplicado. Estas
linhas de absorc;:aosao chamadas de sinal EPR. Sua intensidade e
proporcional a concentrac;:aode eletrons desemparelhados e sua forma
e largura podem julgar a natureza de suas interaC;:5es.

Exemplos tfpicos de radicais livres identificados pela
tecnica de'EPR ~m polfmeros irradiados sao mostrados na tabela 3.2

pOLfMERO RAD:ICA:IS
•POLIETILENO a} - CH2 - CH - CH2 -
•b} - CH2, - CH - CH= CH -

POLITETRAFLUORETILENO a} - CF2 - CF - CF2 -•
b} - CF2 - CF2•

intense foi detetado nas amostras irradiadas por duas e quatro
horas com uma taxa de exposic;:aoX=lO Gy/s, mostrando a presenc;:ade
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indicio da presen9a de mais de urn tipo de radical na estrutura do
polimero. Este fate e hem menos acentuado (mas ainda existe) nas
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fig. 3.4 - Sinal de EPR do 60/40 irradiado por 4 horas

Este e outro metodo bastante utilizado em trabalhos de
natureza morfol6gica. Se urnfeixe de raios-X incide em urncristal,

rFSC - SERVICO DE BIBLIOTECA E
INFOHV ACAO
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ocorre difra9ao surgindo, desta forma, raios difratados que podem
ser registrados por uma placa fotografica ou por meio de urn
contador de radia9ao. As dire90es dos raios difratados sac
calculada por meio da equa9ao de Bragg, 2dsen6-nA, sendo (d) 0

espa9amento da rede e (A) 0 comprimento de onda do feixe. as tipos
de informayoes que sac obtidas por meio de experimentos de difrayao
por raios-X sao: identifica9ao e quantifica9ao de fases
cristalinas, cristalinidade, constantes de rede, empacotamento
molecular, etc ...

as difratogramas obtidos de materiais polimericos,
fornecem uma ideia do grau de cristalinidade do material. Quanto
maior a cristalinidade, mais agudos sac os picos de difra9ao,
chegando a uma representa9ao tipo fun9ao delta para materiais
puramente cristalinos. No caso de materiais amorfos ou
semicristalinos, os picos se apresentam mais largos e em menor
quantidade.

as resultados por nos apresentados nesta se9ao sac de
difratogramas de raios-X nos copolimeros 70/30 e 60/40 com uma
espessura media de 60 ~m e por serem estes materiais de natureza
semicristalina (50% amorfo), seus espectros apresentam uma unica
banda de difra9ao, bem larga.

Na figura (3.5) apresentamos os resultados para uma
amostra de 70/30. Tres espectros de difra9ao foram tirados. Na
curva 1 a amostra estava virgem (nao irradiada) . Na curva 2 a mesma
amostra foi irradiada por uma hora com taxa de dose de 9,5 Gy/s a
temperatura ambiente e no ar, ou seja, em sua fase ferroeletrica.



ESPECTROS DE RAIO-X NO
70/30

1- AMOSTRA NAO IRRADIADA
2-IRR. POR Ih A 25°C
3-IRR. POR Ih A 120°C
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Na figura (3.6), os espectros sao para uma amostra de
60/40 tambem irradiada com a mesma dose. Os processos foram os



ESPECTROS DE RAIO-X NO
60/40

1- AMOSTRA NAO IRRADIADA

2-IRR. POR Ih A 25°C
3-IRR. POR Ih A 120° C

20
-ANGULO DE BRAGG - 28

Fig. 3.6 - Espectros de raio-X para 0 60/40 virgem e irradiado.
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Corn base naqueles resultados, podemos afirmar que 0

copol1mero cornurnmaior conteudo de VDF (73/27 mol \) apresenta urna
rnaiorestabilidade ernsua fase ferroel~trica, pois necessita de urna
temperatura bem maior (100°C) para come9ar a rnostrar alguma
caracter1stica paraeletrica. Alem disso, 0 73/27 s6 apresenta
conforma9ao puramente paraeletrica a 140°C, enquanto 065/35 ja
demonstra esse efeito em 110°C. Estes experirnentos tambem
evidenciam a transi9ao de fase ferro-paraeletrica, pois a rnedida
que a temperatura vai aumentando, 0 pico de difra9ao vai assumundo
angulos menores, 0 que demonstra uma altera9ao no espa9amento de
rede e isto acarreta uma mudan9a na conforma9ao molecular das
cadeias do polfmero, que passam de planar zigue-zague para
helicoidal, ou seja, de ferro para paraeletrica. Ern nossos
experimentos - figuras (3.5) e (3.6) - poucas conclusoes podem ser
tiradas, pois poucos resultados foram obtidos. Ern ambas as
composi90es molares, a curva 1 (amostra virgem) e concordante com
os resultados de Lovinger e a forma de seu unico pico proximo a
28=20°, confirma estarem na fase ferroeletrica. Esta forma de
espectro tambem e encontrada no PVDF-puro estirado, que nos sabemos
ser predominantemente ferroeletrico. Com respeito a influencia da
radia9ao, 0 que podemos afirmar, a grosse modo, e que a altera9ao
nos espectros da composi9ao 70/30 e menor que na composi9ao 60/40.
lsto e evidenciado pelo fate de nao ocorrer significativa mudan9a
na posi9ao dos picos de difra9ao para 0 70/30. Ja para 0 60/40
ocorre uma pequena rnudan9apara a direita. Ainda com respeito a
irradia9ao, notamos tambem em nossas medidas urnestreitamento na



-95-

largura media das bandas, demostrando que a radia9Ao-X, em ambos os

copollmeros, pode estar tornando mais compacta e ordenada suas

estruturas moleculares. Devemos lembrar que as curvas de numero 3

representam os ~spectros das amostras irradiadas a 120°C (fase

paraeletrica), mas tais espectros foram obtidos a temperatura
ambiente (fase ferroeletrica).

A espectroscopia de absor9ao no infravermelho permite a

determina9ao de compostos ou grupos de atomos os quais absorvem no

infravermelho a uma dada frequencia especffica, permitindo a

identifica9ao da estrutura molecular. A regiao de interesse do IR

quando se estuda polfmeros, corresponde a faixa de 4.000 a 400 em-I.

Quando a radia9ao infravermelha nesta faixa e absorvida por uma

amostra, ela converte-se em energia de vibra9ao molecular e sac

estas bandas vibracionais em fun9ao da frequencia de vibra9ao que

surgem como urn espectro a ser analisado. A frequencia de uma

absor9ao depende das massas relativas dos atomos, das constantes de

for9as das liga90es e da geometria dos atomos. As intensidades das

bandas sac expressas como Transmitincia (T) ou Absorbincia (A). A

transmitancia e a razao entre a energia radiante transmitida por

uma amostra e a energia radiante que nela incide. A absorbancia e
o logarftmo, na base 10, do recfproco da transmitancia, A = logro
(lIT). Em nossas medidas, a regiao de interesse correspondeu a
faixa de 1.500 a 300 cm-1, pois nesta regiao 0 espectro de IR



apresentou bandas vibracionais bastante intensas. Espectros de IR
sac melhores obtidos quando as amostras sac bastante finas. Por
causa disto, utilizamos algumas amostras de 60/40 preparadas por
solU9ao, as quai~ foram obtidas com uma espessura media de 4~m (nas
obtidas por fusao, d - 60~m). 0 solvente utilizado foi 0 metil etil
cetona e medidas de natureza morfo16gica (IR, DX, etc ...) nao
mostraram influencia do solvente no espectro ap6s 0 processo de
evapora9ao.

A figura (3.7) mostra tres espectros de infravermelho no
60/40. Na curva 1 0 copolfmero nao foi irradiado e nas curvas 2 e
3, ele foi irradiado com uma taxa de dose de 10 Gy/s por 2 e 4
horas, respectivamente. Observando esta figura, nao detectamos
altera90es em seus espectros quando comparamos as amostras
irradiadas e nao irradiadas. Esses espectros podem estar mostrando
que a radia9ao-X nao esta criando compostos ou radicais novos no
interior do material podendo significar, entao, que os radicais
criados pela radia9ao tenham a mesma estrutura das macromoleculas
do polfmero.
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Espectros semelhantes foram obtidos por Tashiro et al
[3.6;3.7] em suas medidas de IR no P(VDF/TrFE). Em seu trabalho,
ele observou que todos os picos com caracteristicas conformacionais
Trans estao presentes e que quase nada se observa da conforma9ao
Gauche. Estes picos tambem estao presentes em nossos resultados,
significando que as amostras por nos preparadas cristalizam
diretamente nesta conforma9ao mais estavel. Tashiro constatou que
a medida que a concentra9ao de VDF vai aumentando, estes picos
(Trans) vao ficando maiores, significando urncrescimento da fase
ordenada (ferroeletrica). Pelos resultados da figura (3.7),
constatamos que a radia9ao-X nao altera 0 'espectro de IR nesta
regiao, podendo significar que a radia9ao-X nao esta alterando
quimicamente 0 material.

Odajirna [3.10] em seu trabalho sobre efeitos de
irradia9ao no copolimero P (VDF/TrFE), afirma que na composi9ao
molar 65/35 a irradia9ao faz surgir urnpico no espectro de IR em
torno de 1730-30cm-1, 0 qual pode ser evidencia de forma9ao de
liga90es c=c pela radia9ao. Nossos resultados tambem apresentam
esse novo pico de IR, como podemos ver na figura (3.8) que e uma
continua9ao dos espectros apresentados na fig. (3.7), estando de
acordo com a literatura.



apresentam elevada atividade piezoeletrica e a medida do seu

coe%iciente (d31) e urnparametro que permite observar alteracyoes na

polarizacyao do material. Em nosso caso, realizamos medidas de d31
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para observar se a radia9ao-X estava alterando a polariza9ao do
70/30. Devemos salientar tambem que, indiretamente, 0 coeficiente
piezoeletrico acusa altera90es nas propriedades mecanicas do
material. 0 coeficiente piezoeletrico pode ser obtido pelos modos
de tensao ou deformacrio. No modo tensao, os efeitos podem ser
direto ou inverso. 0 efeito direto e caracterizado pela varia9ao da
polariza9ao {p} quando a amostra e submetida a uma tensao {T}

(amostra em curto-circuito) .
d31 = dP/dT

o efeito inverso e dado por uma deforma9ao (S) causada
pela aplica9ao de urncampo eletrico(E} na amostra.

d31 = dS/dE
Em nossos resultados, utilizamos 0 modo de tensao para as

medidas do d31 em uma amostra previamente polarizada com E(p) = 215
kV/cm a T = 85°C num tempo t = 30 min. Ap6s 20 horas do termino da
polariza9ao (tempo suficiente para que a polariza9ao se estabilize)
o d31 foi medido. Em seguida, a amostra foi irradiada com uma taxa
de dose de 9,5 Gy/s por 30 minutos e tres medidas consecutivas de
d31 foram realizadas. A amostra foi, entao, submetida a uma nova
irradia9ao com uma taxa de dose de 12 Gy/s por urn tempo de uma
hora. Ap6s esta segunda irradia9ao, novas medidas de d31 foram
realizadas. Os resultados estao na tabela [3.3]. Pelos valores de
d31 medidos, concluf-se que a radia9ao altera muito pouco a
polariza9ao no copolfmero 70/30. E born frisar que essa varia9ao
pode-estar ligada a deteriora9ao das propriedades mecanicas, e nao
de sua polariza9ao. 0 valor aproximado de 10 pC/N concorda com a



MEDIDAS PARAMETROS d31 (pC/N)

,

polarizac;:ao E(p)=215 kV/cm
T{p)=85°C e t=30min

1° medida Apes 20 horas da 10
polarizac;:ao

• Gy/s1a irradiac;:ao D=9,5
t(irrad.)=30 min.

2a medida Apes 30 minutos da 10
1a irradiac;:ao

3a medida Apes 3 horas e 9,7
30min da 1a irrad.

4a medida Apes 13 horas da 1a 10
irradadiac;:ao

irradiac;:ao • Gy/s2a D= 12
t(irrad.)= 1 hora

5a medida Apes 30 min. da 2a 9,6
irradadiac;:ao

6a medida Apes 5 horas da 2a 9,3
irradadiac;:ao

-~

SEf-<V:C;:O -0'-:= ~BIBLI~)T~CA- E ql.
INFCK \! AC;:AO
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3.6 - Medidas do peso molecular.
Na seyao sobre degradayao e reticulayao apresentada no

capitulo I, comentamos sobre possiveis alterayoes no peso molecular
de amostras irradiadas por radiayao ionizante. Foi dito que urn
aumento na dose de radiayao leva a uma diminuiyao no peso
molecular, ocorrendo uma predominancia na degradayao em relayao as
ligayoes cruzadas.

Medidas de peso molecular por GPC (Gel Permeation
Chromatography) em amostras de P (VDF/TrFE) na composiyao 60/40
foram realizadas e os resultados sac apresentados na tabela 3.4.



AMOSTRA MASSA TRATAMENTO SOLUBILIDADE MASSA MN R;, lIw/R';,

(60/40) INICIAL INSOLUvEL (g/mol) (g/mol)

(g) MF(g) ,

Al 0,0140 Nao Soluvel 0,0000 60.702 74.580 1,20

irradiada

A2 0,0112 t (irr.) =2H Parcialmente 0,0035 46.096 59.907 1,30

D=73 kGy soluvel

A3 0,0128 t (irr.) =4H Parcialmente 0,0055 40.415 55.416 1,40

D=145 kGy soluvel



o que dernonstra a nao existencia de reticula9ao entre as rnoleculas
do polfrnero. As arnostras A2 e A3 forarn irradiadas por 2 e 4 horas,

tornararn-se parcialrnente insoluveis, 0 que leva a existencia de
liga90es cruzadas. Observando os valores de MN e Mw, constatarnos a

outro ponto a .favor da existencia da degrada9ao e a ocorrencia de
al tera90es na DPM (Mw/MN) corn a dose absorvida. Os resultados

= -1.- + [ G(D) -2Q(C)] D
~,o 2 lOONA

D(2H) = 4,50 x lOw eV/g
D(4H) = 9,00 x lOw eV/g



1 1 =[ G(D) -2G(C)] •••,Sx1020

59.907 7.•••580 2 100x6,02xl023

1
55 ..••16

1 = [ G(D) -2G(C)] 9xl02o

' .•••580 2 100x6,02xl023
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Os resultados (a) e (b) podern estar indicando que ao

aurnentarmos a dose de radia9io, apesar de continuar predorninando a

degrada9io, ocorre urn aurnento no grau de liga90es cruzadas, 0 que
e concordante com os resultados apresentados na figura (3.7) que

relaciona a% Gel com a dose absorvida.
'Observando os resultados da tabela (3.4) para a rela9io

Mw/MN e os cornentarios apresentados no capitulo I referentes a esta

rela9ao, podemosconcluir que para as taxas de dose utilizadas, a

degrada9ao predomina sobre a reticula9ao.

Esta e uma tecnica de analise termica bastante utilizada

em estudos de morfologia de polimeros. Consiste, basicamente, de

dois calorimetros identicos mantidos em urn ambiente estavel. Cada

calorimetro contem urn sensor de temperatura, urn aquecedor e urn

recipiente para se colocar a amostra a ser analisada ou 0 material

de referencia. Os calorimetros da amostra e da referencia sac

mantidos a mesma temperatura por adi9ao de potencia eletrica em

seus aquecedores. A diferen9a de potencia fornecida aos aquecedores

para manter os calorimetros a mesma temperatura representa a taxa

de var-i-a9ao da energia na amostra em fun9ao do tempo ou da

temperatura. Trata-se, pois, da medida de energia liberada ou

absorvida por uma amostra em estudo, quando ela e sujeita a uma

varia9ao de temperatura.



ou menos energia que a referencia, dependendo da natureza da
mudanya ser endotermica ou exotermica. Em materias polimericos usa-
se no DSC a regiao de cristalizayao, a do ponto de fusao e as

.Na figura (3.16) apresentamos algumas medidas de DSC
realizadas no copol1mero 60/40, cujo objetivo foi verificar
poss1veis alterayoes que a radiayao-X pudesse causar na ja

IfSC - SERVICO 0'::: BIBLIOTECA E
INFOH'V AcAO
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as regi5es de mais baixa temperatura tanto na temperatura de fusao

como no pico de transi9aO de fase, e quanto maior a dose absorvida,

menores sac as temperaturas de transi9aO e fusao. Urn outro ponto

relevante e que 0 calor de fusao da amostra que sofreu uma maior

dose de radia9aO absorvida (6H3) e menor que 0 da amostra irradiada

por 2 horas (AH2). Isto pode significar que quanto mais irradiada

a amostra for, mais rapida sera sua fusao.

Quanto ao pico de transi9ao, seu deslocamento para a

esquerda pode. significar que a radia9ao pode esta acelerando 0

processo de transi9ao de fase, pois quanto maior a dose absorvida,

menor a temperatura de transi9ao.

Semelhantes resultados foram encontrados por Odajima et

al. [3.10] no copolfmero 52/48 mol % irradiado por feixe de raios-r

de alta energia. Em seus experimentos, ele tambem encontrou dois

picos no DSC em amostras nao irradiadas e somente urn pi co apos as

amostras serem irradiadas, alem do deslocamento para temperaturas

menores. Segundo Odajima, quando se trabalha com doses superiores

a 200 kGy pode-se chegar a urndecrescimo na temperatura de fusao de

taxa igual a lOC/10kGy absorvida.

Com base nos resultados acima e utilizando a equa9ao (5)

do capftulo I que retrata a destrui9ao da cristalinidade de urn

polfmero devido a radia9ao, calculamos a fra9ao molar (x) de

unidades cristalinas destrufdas pela radia9ao para as amostras

irradiadas por 2 horas e 4 horas, e para ambas as doses absorvidas,

~l. Analisando a equa9ao (6), tambem do capftulo I, na condi9ao

x=l chegamos a conclusao de que (Gc = 0), ou seja, nao podemos
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confirrnar se esta ocorrendo altera90es na cristalinidade dos
polfmeros irradiados pelo uso destas equa90es e isto deve-se ao
fato de ocorrer apenas 6°C de altera9ao na temperatura de fusao.
Para que estas equa90es nos de urnresultado mais significativo, e
necessario que trabalhemos com doses bem mais elevadas.
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CAPITULO IV

RESULTADOS EXPERIMENTAIS DAS MEDIDAS ELETRICAS



Neste capl.tulo apresentaremos urn estudo experimental
detalhado sobre condutividade induzida por raios-X (RIC) ern
copoll.meros VDF/TrFE, nas propor<;:oes molares 70/30 e 60/40.
Medidas variando parametros experimentais tais como; campo
aplicado, taxa de dose, temperatura, meio ambiente(vacuo,
atmosferas corn diferentes umidades relativas), e naturalmente, a
composi<;:aodo material, nos levaram a uma compreensao dos fenomenos
envol vidos corn 0 processo de altera<;:aoda conduti vidade desses
materiais. Visto que esses copolfmeros apresentam transi<;:aode fase
estrutural ferro-paraeletrica, tambem estudamos a influencia da
conforma<;:aomolecular (que se altera junto corn a mudan<;:ade fase)
nas medidas da RIC. Alem dessa contribui<;:ao,esse capftulo procura
verificar como os outros parametros experimentais, acima citados,
interferem na evolu<;:aoda RIC ernambas as fases desses copolfmeros.

Paralelamente foram realizadas outras medidas eletricas
complementares, que ajudam a compor urnmodelo mais adequado ao(s)
mecanismo(s) de condu<;:aopara esses materiais. Medidas de corrente
e despolariza<;:ao termicamente estimuladas (TSC e TSD), constante
dieletrica ern fun<;:ao da temperatura, componente atrasada da
condutividade induzida (DRIC), e de RIC corn campo aplicado
intermitentemente, fornecem dados adicionais relativos ao material,
e a interface poll.mero-eletrodo, que ajudarao a estabelecer urn
modele para a RIC. Nesta se<;:ao,quando nao especificado, 0 campo
eletrico aplicado nas amostras para as medidas de RIC e DRIC foi



sempre de 30kV/cm e a taxa de dose de 9,5 Gy/s, correspondendo a 34

kGy no per10do de uma hora.
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negativos. Este ponto representa 0 instante da transiyao de fase

ferro-paraeletrica. Acima deste ponto 0 material esta na fase



predominancia da conforma9ao trans-planar (TT), tal qual a fase ~
do PVDF[4.1]. Alguns trabalhos utilizando a tecnica do perfil de
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condi<y5es: Ep=340kV/cm, tp=30min, Tp=BOoCe 0 TSD foi realizado a uma



taxa de aquecirnento p=l°C/rnin. Na curva 2 a arnostra foi novarnente
polarizada nas rnesrnascondi90es e urn segundo TSD foi realizado. Na
curva 3 a arnostra sofreu nova polariza9ao e em seguida ela foi

cornposi90es rnolares dois fatos se destacarn.
A - A corrente de despolariza9ao do segundo TSD sernpre e rnaior

(tabela 4.1), chegarnos a conclusao de que ocorreu urna redu9ao de
60% na carga do 70/30 irradiado e 59% para 0 60/40 tambern

TSD Q (/lC) Q (/lC)

COMPOSI<;AO MOLAR 70/30 60/40

CURVA 1 33 29

CURVA 2 35 30

CURVA 3 14 12

Tabela 4.1 - Car a 11.berada no TSD



uma curva de TSC numa amostra de
70/30 na qual usamos urncampo de 30 ~ 10

"l'o
kV/cm e uma taxa de aquecimento ~ 11~

10 10 100 110 110 Il1D
TlMPBRA'n1RA (·C)

"

erri'concordanciacom seus experimentos.

4.1.3 - Medidas de constante diel'trica no 70/30 e 60/40
-Efeito da radia9io-X.

dieletrica devido a incid~ncia de radia9ao-X. As figuras (4.6) e
(4.7) apresentam medidas de constante dieletrica em fun9ao da
temperatura no 60/40 e 70/30, respectivamente.
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fase desses rnateriais por esta teeniea, pois ambas apresentarn urn
pieo em torno de sua regiao de transi9ao e isto e earaeterfstiea de

em nos inforrnar que pouea influeneia foi deteetada, prineipalrnente
no 60/40 onde as eurvas 1 e 2 eoineidern. Urn poueo diferente e a

4.2 - RIC e DRIC nas fases ferro e parael'trica dos
copol!meros 70/30 e 60/40.



satisfatoriamente a pergunta sobre 0 efeito da radiac;:ao-Xna
condutividade eletrica deste pol!mero. Em todas as medidas
apresentadas nesta sec;:ao0 campo eletrico foi de 30kV/cm e a dose
de z-adiac;:aode 34 kGy. Elas foram realizadas no ambiente de

As medidas de condutividade induzida por radiac;:ao(RIC)
e suas componentes atrasadas (DRIC) realizadas no 70/30 obedeceram

"'crescendo, foram realizadas quatro medidas de RIC, e suas



1 - 1 RIC T=25·C l&=-9J
2 2 RIC T=70·C &=-7
3 - 3 RIC T=80·C~&=-8)
4 4 RIC T=lOO· ~&=-8l5 - 5 RIC T=120·C &=-8
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Na segunda sequ~ncia uma nova amostra de 70/30 foi
novamente submetida a quatro medidas de RIC com posterior DRle, s6

seja, numa .'ri~com a temperatura decre.cendo, 0 que representa
partir da fase parael~trica para a fase ferro do po11mero. Os
resultados para a RIC e DRIC estao'nas figuras (4.10) e (4.11),
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(4.12) e (4.13), respectivamente. Para a serie com a temperatura
decrescendo, os resultados estao nas figuras (4.14) para a RIC e
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Passemos agora a comentar os resultados da RIC

apresentados nesta se9ao, uma vez que eles servem como suporte para

as demais medidas.

Observando as medidas de RIC em ambas as composi90es

molares, urn fato e conclusivo. A condutividade eletrica depende da

fase em que 0 polimero se encontra, pois em todas as medidas de RlC

apresentadas, a curva da corrente na fase ferro (T=25 e 70°C) e bem

diferente da observada na fase paraeletrica (T=100 e 120°C). Na

fase ferro a corrente cresce quase que linearmente por todo 0

intervale de medida e este crescimento perdura por mais de tres

horas de irradia9ao. lsto sera mostrado mais adiante. Ja a

condutividade na fase paraeletrica, em ampos os copolfmeros, ternurn

comportamento diferente. A corrente inicia crescendo e ap6s 20

minutos ela atinge urn maximo e come9a, entao, a decrescer bem

lentamente chegando, em alguns casos raros, a permanecer constante.

Na regiao de transi9aO 0 comportamento da RlC sofre a influencia de

ambas as fases. Este efeito e represent ado pelas curvas de numero

3 nas figuras (4.8) e (4.12), onde a corrente foi medida a uma

temperatura de 80°C. Nestas curvas a corrente inicia crescendo

rapidamente (como na fase paraeletrica) e ap6s 10 minutos, passa a

ter urn crescimento bem suave (como na fase ferro) que continua ate

o final da medida. lsto sugere que a mudan9a conformacional que as

cadeias do copolfmero sofre altera a condu9ao eletrica neste

material. Urn outro fato importante e que este comportamento esta

presente tanto na sequencia de temperatura crescendo (da fase ferro

para a fase para) como na sequencia de temperatura decrescendo (da



fase paraeletrica para a ferro) .

A intensidade da corrente RIC na fase paraeletrica chega

a ser quase mil vezes maior que na fase ferroletrica (observar 0

fundo de escala que se encontra na legenda interna de cada figura) .

As medidas de condutividade induzida atrasada (DRIC) tambem diferem

nas fases ferro e paraeletrica. Na fase ferro a DRIC decai

suavemente por quase todo 0 intervalo de medida e na fase

paraeletrica(100 e 120°C), 0 processo de decaimento e rapido.

Muito interessante sac os resultados observados quando

comparamos as medidas de RIC das composiyoes molares 70/30 e 60/40

nas fases ferro (T=25 e 70°C) e paraeletrica (T=100 e 120°C). Como

podemos ver das figuras (4.16), (4.17), (4.18) e (4.19), ocorre uma

inversao na condutividade destes copolimeros. Na fase ferro 0 60/40

ternuma condutividade maior e na fase parae let rica 0 copolimero com

maior conteudo de VDF(70/30), tern uma condutividade superior. as

resultados experimentais usados nestas figuras foram extraidos das

series com temperatura crescendo. Se fizermos 0 mesmo para as

series com a temperatura decrescendo, os resultados de inversao

serao exatamente os mesmos.
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Fig.4.16-RIC no 70/30 e 60/40
fase ferro(T=25°C)

Fig.4.17-RIC no 70/30 e 60/40
fase ferro(T=700C)
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Fig.4.18-RIC no 70/30 e 60/40
fase para(T=1000C)

Fig.4.19-RIC no 70/30 e 60/40
fase para(T=1200C)



1 - 1~ RIC A T=25"C (&=-9)
2 - 2"; RIC A T=12o"C(&=-7)
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Fig.4.20-RIC no 70/30 - Vacuo
Fases ferro e para.

Fig.4.21-RIC no 60/40 - Vacuo
Fases ferro e para



o comportamento da RIC a 25°C e 120°C no vacuo e

para, alcanyar seu maximo em tempos menores. Para termos clareza do

efeito do ambiente nas medidas de condutividade induzida, trayamos
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Fig.4.22-RIC no 70/30-Ar e Vacuo
Fase ferro (T=25°C)

Fig.4.23-RIC no 70/30-Ar e Vacuo
Fase para (T=1200C)
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Fig.4.24-RIC no 60/40-Ar e Vacuo
Fase Ferro(T=25°C}

Fig.4. 25-RIC no 60/40-Ar e Vacuo
Fase Para(T=1200C}

Os copoll.meros 70/30 e 60/40 ao sofrerem transic;:ao passam

de uma fase ferro (tipo {3 do PVDF}para uma fase paraeletrica

(tipo a do PVDF). No sentido de comparar a fase paraeletrica

que sabemos ser paraeletrico nesta conformac;:ao estrutural. As

medidas foram realizadas no ar e vacuo e a 25 e 120°C. Os



4.0 •

me NO PVDF-AR-

••• • • • 2,.. • •
1.0 ~ ••

~ • • 0, •
~
1.1 0•••

i=
•• 1 1 RIC : T=26·C-• 2 - 2 RIC : T= 120·C
•

8 •
••0 1

• . . . . . . . . .....
0.1 /'....
0.0 .'

0 .0 • II • '.0 .. •TEIIPO (ION)

..***••••• •••• 2
*.* •••••.0·•••

i' r·· 1 - 1 mc A T=25·C
Pi: 2 - 2 me A T= 120·C
Pi: • .ou

Of
o
••Ho
><

. - ..
••••••• 1..
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Fig. 4.27 - RIC no PVOF - Vacuo
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camara de medidas urndessecador com urnvolume hem superior ao da
cavidade interna da camara. Para termos urn ambiente hem umido
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(umidade relativa de -95%), colocamos urnrecipiente com agua dentro
do dessecador e ap6s fazer vacuo por 30 minutos na camara, abrimos
a torneira que liga os dois recipientes e deixamos 0 equilfbrio se
estabelecer por dois dias. Ap6s este perfodo fizemos a medida da
RIC. Para obter urnambiente seco, (-05%) colocamos sflica dentro
do dessecador tambem com dois dias de antecedencia e s6 entao,
medimos a RIC. Os valores de umidade foram lidos por urn medidor
colocado dentro do dessecador. As medidas com a umidade
intermediaria de 75% foram realizadas no ambiente de laborat6rio.
E born lembrar que a taxa de dose em todas as medidas foi de 9,5
Gy/s e 9 campo na RIC foi de 30 kV/cm.

A figura (4.28) apresenta medidas de RIC no copolfmero
70/30 na fase ferroeletrica (T=25°C). Nesta sequencia de medidas,
a umidade foi controlada como descrita anteriormente. Na figura
(4.29) mostramos medidas de RIC em outra amostra de 70/30 na fase
paraeletrica (T=1200C).
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do 70/30 e do 60/40 em ambiente seco(- OS%} e umido(-

9S%} e que notamos a forte influencia da umidade. Em

ambiente seco (curva 1 das figuras 4.29 e 4.31) a

conduti vidade cresce rapidamente, alcanc;::andournmaximo em

S minutos de medida e logo em seguida comec;::aa decrescer

ate atingir urn valor estacionario. Totalmente inverso e

o comportamento da RIC em ambiente umido. Ela comec;::a

crescendo bem lentamente nos 10 m~nutos iniciais e s6

entao comec;::a a crescer com maior

intensidade.Transcorridos aproximadamente 30 minutos, a

corrente atinge urnvalor quase estacionario.

Comparando medidas de RIC do 70/30 com 060/40 em urn

ambiente de umidade elevada, chegamos a mesma conclusao sobre a

inversao da condutividade nas fases ferro e paraeletrica. lsto fica

evidente ao observarmos os resultados apresentados nas figuras

(4.32) e (4.33), abaixo.
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A medida de condutividade induzida{RIC} e sua componente
atrasada, requer a aplica9ao de urncampo eletrico na amostra, pois
s6 assim se consegue gerar uma corrente eletrica de urn valor
consideravel. E bornressaltar que 0 campo eletrico externo muitas
vezes influencia nos mecanismos de condu9ao como foi ilustrado no
item 1.8 do capitulo I que apresentou, resumidamente, varios
efeitos do campo sobre a condu9ao eletrica em materiais isolantes.

Nesta se9ao apresentaremos resultados de medidas de RIC
e DRIC no copolimero 70/30 variando-se 0 campo eletrico em
situa95es diferentes. Vale ressaltar que experimentos semelhantes
foram realizados no copolimero 60/40 e os resultados foram os
mesmos encontrados para 0 70/30, nao sendo, portanto, necessario
sua apresenta9ao. Em todos os experimentos a taxa de dose foi de
9,"5 Gy/s e as medidas foram realizadas no ambiente de laborat6rio,
ou seja, sem vacuo e com umidade relativa de -75%.

4.4.1 RIC em amostras na fase ferroeletrica para

diferentes valores de campoaplicado.

Quatro amostras de 70/30 com uma espessura media em torno
de 65~m foram irradiadas com mesma taxa de dose e mesma dose, mas
com diferentes campos eletricos aplicados. Os resultados para a
condutividade induzida estao na figura {4.34}. A figura {4.35} e urn



acompanhamento da evoluc;ao da RIC em func;ao do campo eletrico
aplicado, de maneira que os resultados apresentados nas curvas 1,
2 e 3 correspondem, respectivamente, a 10, 30 e 60 minutos de
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tempo.
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DRIC NO 70/30 : EFEITO DO CAMPO ELETRICO

FASE FERROELETRICA (T=25DC)

Fig. 4.37-DRIC variando 0 campo em diferentes
amostras de 70/30-Fase ferro

1 - 1 DRIC E=08 kV!cm
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Fig.4.38-Evolu9ao da DRIC no 70/30-Campo
variando em Am. diferentes
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A figura (4.39) mostra os resultados de quatro medidas de
condutividade induzida realizadas numa unica amostra de 70/30. 0
intervale de uma medida para outra foi de 24 horas,tempo necessario
para que 0 efeit? da DRIC seja desprezivel, e para que a amostra
recupere, com boa aproximac;:ao, suas propriedades originais. Aqui,
tambem, 0 campo variou de 8 a 120 kV/cm. Na figura (4.40) colocamos
no grafico os valores de corrente em 10, 30 e 60 minutos de medida
em func;:aodo campo aplicado. Comparando os resultados da figura
(4.39) com os da figura (4.34) em que foram usadas amostras
diferentes, quase nenhuma alterac;:aoe percebida pois em ambos os
resultados a condutividade cresce quase linearmente para cada valor
de campo aplicado. A figura (4.40) apresenta, tal como foi visto na
(4.35), urn comportamento linear na curva I x E. Desprezamos, nessa
curva, pont os da medida sob campo de 120 kV/cm visto que,
visi velmente, ela cresce acima do esperado, efei to que
provavelmente deve estar ligado a degradac;:aoda amostra depois de
sofrer elevada dose de radiac;:ao.
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Fig.4.39-RIC variando 0 campo numa unica
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Fig.4.40 - Evolu9ao da RIC no 70/30-campo
variando numa s6 amostra.
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RIC em amostras na fase paraeletrica para
diferentes valores de campo aplicado.

Quatro medidas de RIC com suas respectivas componentes
atrasadas foram' feitas numa s6 amostra de 70/30 em sua fase
paraeletrica. A figura (4.41) apresenta os resultados da
condutividade induzida. Essas correntes crescem inicialmente,
atingem urnvalor maximo e passam a decair, mais ou menos lentamente
dependendo do campo aplicado. Aqui tambem observou-se que quanta
maior 0 campo, maior a corrente, entretanto, os casos de campo
baixo (E=8kV/cm) e campo alto (E=120kV/cm) apresentam
comportamentos diferentes. Quanto maior 0 campo, maior 0 tempo
necessario para atingir 0 maximo da curva. Na figura (4.42)
apresentamos urngrafico da corrente quase estacionaria (60 minutos)
em fun9ao do campo aplicado. Ve-se claramente que a corrente e
linear com 0 campo nesta regiao e 0 valor da condutividade e,
2,3xlO-12 0-1 cm-I.



RIC NO 70/30 : FASE PARAEriTRICA(T=120°C)
EFEITO Do CAMPO NUMA UNICA AMOSTRA
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Fig.4.41-RIC variando 0 campo numa unica
amostra de 70/30-Fase para(T=1200C)
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Fig4.42-Evolu9ao da RIC-70/30
Estado estacionario



atrasada em fun9ao do campo. Como podemos observar, nesta fase do
material 0 decaimento da DRIC e bem mais acentuado que 0 da fase
ferro. Urndecaimento rapido (ate 5 min) e seguido por urnmais lento
ate atingir 0 estado quase estacionario.

DRIC NO 70/30 : EFEITO DO CAMPO ELETRICO
FASE PARAELETRICA (T=120°C)

..-. 10 0••-<
Io..•--

1 - 1 DRIC
2 - 2 DRIC
3 - 3 DRIC
4 - 4 DRIC

E=08 kV/cm
E=30 kV/'cm
E=60 kVZcm
E=120kV/cm

A
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Fig.4.43-DRIC variando 0 campo numa unica
amostra de 70/30-Fase para(T=1200C)



Urn outro processo com varia9ao do campo na fase Para do

Apos 60 minutos de medida da RIC com urncampo de 35kV/cm

2.0

RIC NO 70/30 AUMENTANDO 0 CAMPO
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Fig.4.44-RIC no 70/30 aumentando 0 campo
por degraus de tensao-Fase para



RIC NO 70/30 EM FUNCfo DO CAMPO EIErRICO
FASE PARAElETRICA(T •••120·C) : PONTO-A
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RIC NO 70/30 EM FUNCfo DO CAMPO EIErRICO
FASE PARAELETRICA(T=120·C) : PONTO-B

*
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Fig.4.45-Evoluyao da RIC-70/30
campos no ponto-A

Fig.4.46-Evoluyao da RIC-70/30
campos no ponto-B.

4.4.3 - RIC com campo inter.mitente no 70/30 - Fases Ferro
e Para

e destruiyao dos portadores devem estar ligados a efeitos
intrfnsecos da interayao da radiayao com a materia. 0 grafico



RIC NO 70/30 : CA.MPO INTERMITENTE
rASE rERROELETRICA.(T=211"C)

Fig.4.47-RIC no 70/30 com campo
intermitente-Fase ferro
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Fig.4.48-RIC no 70/30 com campo
intermitente-Fase para.

e previamente polarizada com Ep=340kV/cm, Tp=80oC e tp=30 min, por
outro lado, cresce inicialmente para valores muito acima da



Ap6s aproximadamente 60 minutos de irradiayao e que se estabiliza
no valor esperado para a corrente fotonica.
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Fig.4.50 - RIC no 70/30-T=25°C
t(irradia9ao)=3 horas

Fig.4.51-DRIC no 70/30-T=25°C
(irradia9ao)=3 horas



raio-X pode ser facilmente detectada pelos resultados apresentados
na figura (4.52), onde utilizamos uma amostra de 70/30 na fase

eletrons foi de 5mA e a tensao de 50kV. lsto corresponde a uma taxa
de dose de radiayao absorvida pela amostra de 2,0 Gy/s. Na curva 2,
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Observa-se que a condutividade da amostra aumenta com a dose

absorvida e que 0 efeito da corrente do tube e superior ao da

tensao de acelerac;:ao aplicada ao feixe. Fato interessante e que

mesmo aumentando a dose, as curvas de RIC, apesar de diferirem na

intensidade, mantiveram 0 aumento quase linear no tempo.

A figura (4.53) apresenta resultados de RIC no 60/40 em

sua fase ferro (T=25°C). Nesta sequencia de medidas, uma unica

amostra foi irradiada por quatro vezes (com intervalos de 24 horas)

com taxas de dose diferentes e a evoluc;:ao da RIC no tempo foi

registrada. Estas medidas foram realizadas no ar e 0 campo aplicado

foi de 30 kV/cm. Na curva 1 a taxa de dose de radiac;:aofoi de 3

Gy/s, na curva 2 foi de 6,3 Gy/s, na 3 de 9,5 Gy/s e na 4 de 12

Gy/s, com urn tempo de uma hora de irradiac;:ao. Na figura (4.54)

graficamos 0 valor da corrente ao final de cada experimento (60

minutos) em func;:aoda dose absorvida. Observa-se uma dependencia

aproximadamente linear da RIC com a taxa de radiac;:ao.
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4.5.2.3 - RIC estacioniria em fun9&O da dose de radia9&O
na fase Paraeletrica do 60/40 .

.
quase estacionaria em fun9ao da taxa de dose obtidas em uma amostra

mesmas utilizadas na fase ferroeletrica. A equa9ao 7 do capitulo I

mostra a dependencia linear da taxa de gera9ao de portadores (g)

abaixo, conclui-se que a densidade de corrente na regiao quase

estacionaria satisfaz a rela9ao J(t) - D~, sendo ~=O,5, isto e,

RIC ESTACIONARIA NO 60/40
E~ FUN?O DA TAXA DE DOSE

- -7.3
C>

9

-7.5
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1

LOG D (Gy/s)

Fig. 4.55 - RIC estacionaria em fun9ao da
dose na fase Para do 60/40.
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4.5.3 - Efeito da polaridade do campo eletrico na RIC e
DRIC do 60/40

o efeito da polaridade do campo eletrico nas medidas de

RIC e DRIC foi verificado e os resultados se encontram nas figuras

(4.56) para a RIC e (4.57) para a DRIC. Em todas as medidas 0 campo

aplicado para a RIC foi de 154 kV/cm, a taxa de dose absorvida foi

de 9.5 Gy/ s por uma hora de irradia9ao. E born resal tar que os

experimentos foram realizados no ambiente de laboratorio (UR-75%).

A curva 1 da figura (4.56) mostra a resposta da RIC para uma

amostra 60/40 feita a temperatura ambiente (- 25°C). A medida

mostrada na curva 2 foi realizada com uma nova amostra, entretanto,

para essa medida a amostra foi previamente polarizada com urn campo

de 154 kV/cm por 30 minutos a uma temperatura de 70°C. Essa pre-

polariza9ao foi feita no sentido de verificar se a polariza9ao

cooperativa ferroeletrica desse material [4.4 e 4.5], apresenta

influencia na RIC.Apos a polariza9ao, 0 campo continuou aplicado e

a segunda RIC foi medida. Na curva 3 outra amostra de 60/40 sofreu

o mesmo processo de polariza9ao anterior, so que com campo aplicado

.no sentido oposto. Na figura (4.57) apresentamos as medidas de

conduti vidade atrasada correspondentes as medidas de cada RIC.

Todos os tres decaimentos sac suaves, pois estas medidas foram

feitas a temperatura ambiente.

Pelos resultados obtidos concluf-se que a inversao do

campo eletrico aplicado a amostra, simplismente inverte 0 sentido



1, e de se supor que a polariza9ao eletrica aumenta a
condutividade nesses materiais. Alguns autores[4.6] admitem que a
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decorridos 25 dias da ultima irradiac;:ao e este fate e mais

pronunciado na fase paraeletrica. Observamos, tambem, que na fase

ferro, a segunda medida (curva 2) e sempre superior a primeira, e

o inverso ocorre na fase paraeletrica. Boa recuperac;:aoem amostras



mestrado quando irradiou amostras desse material em intervalos de
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CAPITULO V

,
MODELO TEORICO



Apresentamos no item (1.8.3) do capitulo I,
resumidamente, as n095es gerais do modele de transporte dispersivo
empregado em sistemas de natureza desordenada. Neste capitulo
descreveremos urn tratamento detalhado relative a condutividade
induzida em sistemas dispersivos, visto que 0 polimero por n6s
estudado assemelha-se, estruturalmente, a urnsistema desordenado.

Nos ultimos anos, modelos te6ricos baseados na cinetica
de libera9ao e aprisionamento dos portadores de carga em sistema de
multiplas-armadilhas, ternside bastante utilizados para explicar a
condu9ao em materiais desordenados, principalmente em
semicondutores amorfos [5.1] . Entretanto, esses modelos
consideravam simplesmente transporte unipolar, descartando a
possibilidade de ocorrer recombina9ao. Recentemente, R. M. Faria
[5.2] usou urn modele te6rico para explicar 0 comportamento da
condutividade em amostras de PVDF irradiadas continuamente. Tal
modelo, baseado na estrutura de bandas de energia aplicado a
materiais desordenados-amorfos, assumiu 0 efeito da recombina9ao
linear e limitou a distribui9ao de armadilhas a urnunico nivel de
energia.

Muitos materiais polimericos ao serem irradiados
continuamente com radia9ao ionizante, apresentam urncomportamento
em sua condutividade bastante peculiar. A RIC inicia crescendo
linearmente no tempo, alcan9a urn maximo e come9a a decrescer
lentamente, ate atingir urnestado estacionario. Este comportamento
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da RIC em alguns materiais de estrutura desordenada, levou Arkhipov
e colaboradores [5.3] a elaborar urn modele teorico para explicar

tal comportamento da RIC. Neste modelo, alem de ser considerado 0

processo de recombinac;:ao,considera-se uma distribuic;:aocontinua em

energia dos niveis de armadilha, 0 que torna 0 modele mais

realista. E, pois, urn modele de recombinac;:ao controlada por

armadilhas para materiais desordenados.

Observando a forma da corrente obtida em nossos

experiment os que apresenta as caracteristicas acima descritas (por

exemplo as figuras 4.8 e 4.41), iniciamos uma tentativa de explica-

las atraves do modele de Arkhipov. Alem disso, esse modele esta de

aGordo com os seguintes resultados por nos obtidos: 1- a cinetica

de geracao-destruicao dos portadores e devida quase que

exclusivamente a interac;:ao da radiac;:ao com a materia, pois as

medidas de RIC com campo intermi tente, em ambas as fases do

copolimero (figuras 4.47 e 4.48), mostraram que 0 campo nao tern

influencia sobre a evoluc;:aoda RIC, alem de mostrar que nao ha

qualquer efeito associado com a interface eletrodo-polimero; 2 - a

densidade de corrente e linear com a taxa de gerac;:aodos portadores

(g) na regiao de crescimento da RIC e varia com gIn na regiao apos

o maximo (fig. 4.55); 3 - a radiac;:ao ionizante gera pares de

portadores positivos-negativos de maneira uniforme por todo 0

volume do material, 0 que nos leva a considerar 0 efeito da

recombinac;:ao entre os portadores gerados; e, 4 a corrente

induzida varia linearmente com 0 campo para qualquer dose absorvida

(figuras 4.35, 4.40) e para qualquer temperatura (figura 4.42).
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Conclufmos que 0 mo~elo proposto por Arkhipov pode, portanto, ser
usado para nos dar informa90es sobre a dinamica dos portadores de
carga em nossas medidas de condutividade induzida (RIC).

Nesse sentido, passaremos a descreverdetalhadamente 0

modele proposto por Arkhipov e no final do capftulo, apresentaremos
alguns ajustes te6rico-experimentais para assim obter importantes
parametros do material relativos aos mecanismos de condu9ao.
Devemos ressaltar que 0 problema proposto envolve equa90es
diferenciais nao podendo ser integradas analiticamente. Faremos
uso, pois, de solu90es analfticas para casos particulares, mas que
mantem assegurada sua validade num determinado intervalo de medida.

o trabalho de Arkhipov e colaboradores, que e agora
descrito, aplica-se a sistemas desordenados de alta resistividade,
que ao serem irradiados por uma radia9ao ionizante, gera pares de
cargas (positivos-negativos) uniformemente distribufdos no volume
da amostra. 0 processo e caracterizado por uma taxa de gera9ao (g)
que determina 0 numero de pares criados por unidade de volume e de
tempo, sob a influencia de urncampo eletrico constante (E) aplicado
na amostra. lsto gera uma fotocorrente que depende de alguns
parametros, a saber:

1 Da "profundidade" energetica dos nfveis dos estados
localizados (armadilhas).

2 - Da taxa de gera9ao dos portadores;



3 - Do coeficiente de recombina9ao
4 '- Dos tempos de aprisionamento e libera9ao das cargas nas

armadilhas.
Em materiais de alta resistividade existe, em geral, uma

consideravel assimetria entre as mobilidades dos portadores
positivos e negativos. Este trabalho assume que a mobilidade das
lacunas e bem maior que ados portadores negativos, de tal forma
que somente as lacunas participam da condu9ao. Os negativos sac
considerados im6veis podendo, apenas, recombinarem-se com uma unica
lacuna m6vel. lsto implica que os negativos nao contribuem para a
densidade de corrente total. Devemos ressaltar que 0 mesmo
raciocfnio e valido para 0 caso inverso, ou seja lacunas im6veis.
Urn outro fator a considerar e que 0 campo aplicado deve ser
moderado, para ser valida a condi9ao de quase-neutralidade.

Desta forma, podemos assumir que a densidade de corrente
e dada por:

e ~ carga eletronica
~ ~ mobilidade dos portadores m6veis
E ~ Campo eletrico aplicado
pc(t)~Densidade de portadores m6veis



dp( t) = g _ Rpc( t).p( t)
dt

(pde)~ Densidade de buracos capturados pelos estados

localizados, tendo energia entre (e) e (e + de) .



Utilizando as condiyoes de contorno acirna, a equayao (4)
tern como soluyao para p(t,e),

= -.!.exp (-el£o) (&)0r tdt'Pa( t') exp (a) *exp (b)
£0 Jo

Na=- (......£) *e'Fl'\ (-elk2') * [<a> (t-t')]N -I:" 0
t
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Substituindo a equa9ao (6) na equa9ao (3), encontramos

uma rela9ao entre p(t) e Pc(t), e assumindo que Pc(t)oeep(t) na

condi9ao t~l/wo' teremos:

Sendo r(l+a) a fun9ao gama de (l+a) e a=kT/€o 0 parametro

dispersivo, 0 qual e assumido ser menor do que a unidade. A solU9ao

das equa90es (2) e (7) nao e trivial, sendo possfvel somente sua

solU9ao por calculo numerico 0 que para nos, no momento, nao se faz

necessario.

Como comentado anteriormente, a curva J(t) x t [ou Pc(t)

x t ] apresenta inicialmente urn crescimento, atinge urn maximo,

decai no tempo e atinge urn estado estacionario. Baseado nisso,

podemos resolver 0 problema, estudando solU90eS aproximadas para os

seguintes intervalos:



No inicio do processo de medida da RIe, a densidade de
portadores gerados pela radia<;ao e muito pequena. Desta forma,
podemos considerar desprezivel 0 termo de recornbina<;ao na equa<;ao
(2) e podemos, ainda, assumir que 0 termo exponencial da equa<;ao
(7) seja igual a unidade. E born lernbrar que este termo descreve 0

efeito da redu<;ao na probabilidade de captura dos portadores devido
a ocupa<;ao dos estados localizados.

A solu<;ao das equa<;oes (2) e (7) levando em considera<;ao
as aproxima<;oes acima, tern como resposta,

PaC t) = A * g * Ca>o (41-1) * Cll) 41 * tIE

A equa<;ao (9) e valida somente no intervalo t~tR' onde tR
e 0 tempo caracteristico de recornbina<;ao, a partir do qual 0 termo
de recornbina<;ao na eq. (2) nao pode ser mais desprezivel. Pela



Substituindo as equa90es (8) e (9) na desigualdade (10),

encontramos que,

Quando a recombina9ao se torna relevante, a condi9ao (10)

nao e mais valida, pois 0 termo de recombina9ao na equa9ao (2)
aproxima-se do valor da taxa de gerayao. Consequentemente, (dp/dt)
diminue bastante e torna-se desprez1vel, ou seja,

Como nesta regiao a aproximayao de ocupayao fraca ainda e valida,
podemos substituir na equayao (12) 0 valor de p (t) dado pela
equayao (7) com seu termo exponencial igual a 1, e determinar a
expressao para Pc(t). Depois, e s6 voltar a equayao (12) e
determinar a nova expressao para p(t). As soluyoes sao:



r [3/2-«/2]
B = r(1+U)r(1-u)r[1/2+u/2]

c = r[3/2-u/2]rJ(1+u)r(1-U)
r [1/2+u/2]



,,: = D (1/I+a) g(I/I.a) Ci>~11-1/1I+1)12 (a/l+lI) R - (a/l+.)

D = :r- [3/2-Cl/2]
r- [1/2+Cl/2]r(2-.) (l+Cl)r(l-Cl)

bservando as equay5es (15), (17) e (19), duas importantes relay5es
podem ser obtidas.

1 - Multiplicando as equay5es (15) e (17), chegamos a uma
relayao bastante util para 0 coeficiente de recombinayao (R) em

R = (C*D) (1/1+11)

,,: * t.

2 - Dividindo a eq. (15) pela eq. (19), chegamos a uma relayao
bem simples entre p(tm) e tm•



t. = C(1/1+C1) * toR



= U') (1/1-11) (I:) (1/1+11) (~) ( Nt) (11/1+11) (~) - (1/1+11)

c..>o NO RN
t

2

SEHV:c;O 0= BiBLlOTECA. E
"0FCR; ACAO- -.r · ··_;·_·-..-··..-h_"'.,,·_·, •..,.••.•• ,'~'_ ••. M _'•••..,_"' __ .-,--..~



p = r [3/2 -«/2]
r[1/2+«/2]

Isto significa que a densidade de portadores atinge 0 estado
estacionario quase imediatamente ap6s 0 efeito de preenchimento dos



JI (t) = J.l * Pc ( t)
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AJUSTE TEORICO-EXPERIMENTAL
a=0.9 ; ~=5x10-8 cm2/V.s ; g=7x1014 Icm3s
W0=0.1 (t=1 0 s) ; (n)s=O.4 ; (n)d=2.2

R=1x10-19
><•......•
_ 2--

RIC NO 70/30 : FASE PARAELETRICA (T=1200C)

o
o 1500 2000 2500

TEMPO (5)

regiao (1) de crescimento (ate 300 seg.) e a regiao (2) de
decaimento da RIC compreendida entre 2500 e 3600 segundos. Para a
regiao de crescimento, utilizamos a eg. (9) e para a segunda regiao
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a eq. (13). 0 ponto experimental (M) no grafico representa 0 ponto
de maximo, definido pelo prolongamento das retas a serem ajustadas
nas duas regi5es. Desta forma, podemos ter experimentalmente os
valores de pc(m)e tm e com 0 auxilio da equac;:ao (20), determinar 0

valor da razao entre 0 coeficiente de recombinac;:ao (R) e a
mobilidade dos portadores(~). Os parametros que melhor ajustaram a
regiao (1), foram: ex = 0,9, J.I. = 5, OXI0-8 cm2/V. s, g=7, OX1014 /cm3• s,
Wo = 0,1, que corresponde a urn tempo de captura T = 10 segundos e
ns = 0,4 (subida) . Tendo obtido pelo ajuste inicial os valorese de
ex e ~, podemos determinar 0 valor de R atraves da relac;:aoR/~ e com
este valor, ajustar a regiao 2. Para R = 1, OXl0-19 cm3s-1, 0 parametro
que sofreu maior alterac;:aono segundo ajuste foi n, alcanc;:ando nd

= 2,2 (descida). Os outros parametros nao foram alterados. A
variac;:ao no parametro (n) pode significar que 0 numero total de
armadilhas esteja diminuindo com a radiac;:ao.Isto, estruturalmente,
pode significar uma degradac;:ao do material, 0 que esta de acordo
com as medidas de alterac;:aodo peso molecular devido a radiac;:ao,
apresentadas no capitulo III.

Pela equac;:ao (22), podemos determinar experimentalmente
o valor de tR com ex=0,9 como parametro dispersivo. Desta forma,
tRE:200 segundos.

Se, experimentalmente, tm=600 segundos e pelos ajustes
encontramos que g=7, 0*1014 /cm3• s, podemos calcular 0 valor da
densidade total de portadores p (tm) pela relac;:ao (21). Logo,
P (tm)=4.2*1017 fcm3• 0 valor da energia necessaria para gerar urn par
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positivo-negativo (W) pode ser estimado pela relayao (7) do
capitulo I. Fazendo p=1,95 g/cm3[5.4], D=9,5 Gy/s e considerando 0

valor de (g) obtido pelo ajuste, encontramos que W=165 eVe
o regime estacionario nao sera aqui analisado, pois

nossos experimentos nao alcanyaram esta regiao.

A figura (5.2) apresenta urnajuste com a equayao (9) para
uma curva experimental na fase ferroeletrica. 0 objetivo deste
ajuste foi verificar que altera90es os parametros encontrados na
fase paraeletrica poderiam sofrer ao ocorrer uma alterayao
estrutural no material irradiado. Os parametros que melhor
ajustaram 0 resultado experimental da figura (4.50) encontram-se na
tabela (5.1), juntamente com os resultados encontrados na seyao
anterior.



AJUSTE TEORICO-EXPERIMENT AL
a=O.95 ; 1I=1e-11Cm2N.s; g=7e14/Cm

3
s

n=.11 ; Wo=1 e-4(=1 e4 s)

•...••..
~2.5
Eu
~2.0

"b.•..
~ 1.5-e
~ 1.0

2000

TEMPO (s)

PARAMETROS FASE FERRO FASE PARA FASE PARA
~

REGIAO (1) REGIAO (2)o.

J.L (cm2Iv . s) 1.0*10-11 5.0*10-8 5.0*10-8

g( Icm3• s} 7.0*1014 7.0*1014 7.0*1014

T (seg.) 1.0*104 10 10

n=Nc!Nt 0.11 0.4 2.2

Ol 0.95 0.9 0.9

R (cm3/s) -- -- 1.0*10-19
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Sao consideraveis as altera90es que ocorrem nos
parametros. Muito provavelmente a grande varia9ao das mobilidades
estimadas para as fases ferro e paraeletrica, e a razao maior de a
corrente induzida ser quase tres ordens de magnitude maior na fase
para. 0 tempo de captura (r) na fase ferroeletrica assume urnvalor
muito grande, jaque a curva experimental mostra que mesmo ap6s
decorridos 104 segundos, a corrente continua subindo, e nao
apresenta evidencias de atingir urnmaximo. A razao (Nc/~) diminue
na fase ferroeletrica significando, possivelmente, uma altera9ao na
estrutura do material.

De posse dos resultados conseguidos pelo ajuste na fase
ferroeletrica, passamos a analisar 0 comportamento da taxa de
gera9ao de portadores em fun9ao da varia9ao do campo aplicado e da
dose absorvida pela amostra em sua fase ferroeletrica. Os
resultados da figura (5.3) foram obtidos atraves das curvas
experimentais apresentadas na figura (4.53), com exce9ao da medida
com dose mais elevada. Os ajustes foram realizados do mesmo modo
anterior, mas, considerando apenas os 500 segundos iniciais da cada
medida. Para cada taxa de dose, urnvalor de (g) foi encontrado.

Na figura (5.4) realizamos 0 mesmo processo de ajustante,
s6 que desta vez, as medidas foram realizadas variando 0 campo
eletrico aplicado (fig. 4.38)
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Fig. 5.3 - g em fun9ao da taxa de dose absorvida
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,
CAPITULO VI

CONCLUSOES E SUGESTOES



apresentados nos capitulos III e IV e quando necessario,
relacionaremos esses resultados com 0 modele te6rico utilizado para
explicar as medidas de RIC nas fases ferro e paraeletrica do
copolimero P(VDF/TrFE) nas raz5es molares 60/40 e 70/30. Ao final
do capitulo, daremos algumas sugestoes para trabalhos que venham a
dar continuidade ao que foi realizado aqui. E bem aceito que a

ferroeletrica a temperatura ambiente e transiciona de fase no ponto
de Curie (T-85°C no 60/40 e T-IIOoC para 0 70/30), tornando-se
paraeletrico.

1 - A medida que 0 polimero e irradiado, ele vai se tornando



rnateriais.
2 - As rnedidas de EPR (Ressonancia Pararnagnetica Eletronica)

rnostrararnque a radiayao gera radicais livres, sendo estes radicais

os provaveis agentes reticuladores da rede do polirnero. Foi tarnbern

detectada a presenya de radicais livres por EPR, rnesrnoapos 40 dias

das arnostras terern sido irradiadas.

3 - Medidas de GPC (Crornatografia de Perrneayao ern Gel) ern

arnostras de 60/40, rnostraram que a radiayao diminue 0 peso

molecular dos polimeros. lsto levou-nos a concluir que existe,

tambem, degradayao na cadeia principal do polimero. Os resultados

obtidos com a equayao 2 do capitulo I indicam que ao aumentarmos a

dose de radiayao, apesar de continuar predominando a degradayao,

ocorre urn aumento no grau de liga90es cruzadas.

4 0 termograma de DSC (Calorimetria Diferencial de

Varredura) para amostras irradiadas e nao irradiadas indica que

quanta maior a dose absorvida pelo polimero, menor seu calor de

fusao (~H). Esse resultado indica que, ou ocorre uma destruiyao na

cristalinidade do material ou uma diminuiyao na quantidade de

material que pode ser fundido, 0 que pode ser causado pelas

liga90es cruzadas que a radiayao gera. A diminuiyao na temperatura

de fusao nas amostras irradiadas, po de ser causada pela diminuiyao

do peso molecular, ja comentado no item 3. A diminuiyao na

temperatura de Curie, leva-nos a supor que a radiayao acelera 0

processo de transiyao de fase, tornando a fase ferroeletrica do

polimero menos estavel.

5 - Pouca influencia causou a radiayao-X nos espectros de RX



(Difra9ao de raios-x) e IR (Espectroscopia de Infravermelho),

destacando-se apenas 0 fato do surgimento do pico a 1745cm-1 no IR,

o que representa a cria9ao de dupla liga9ao entre os carbonos

Passemos, agora, a relacionar 0 que de mais importante

foi obtido em nossos experimentos com medidas eletricas. Devemos

ressaltar, que importantes resultados obtidos devem-se a eficiencia

da tecnica de condutividade induzida por radia9ao ionizante, que

nos levou a obter parametros pertinentes ao material em estudo.

1 - As medidas de corrente induzida pela radia9ao apresentadas

nas figuras (4.8), (4.10), (4.12) e (4.14) mostram que a

condutividade e fortemente afetada pela estrutura do material. 0

provavelmente, as diferentes estruturas nas regi5es cristalinas,

faz com que a evolu9ao da condutividade induzida dependa da fase em

que se encontra 0 material, lembrando que a constitui9ao qufmica e

a mesma. Na fase ferroeletrica a corrente cresce continuamente, nao

apresentando indfcios de que vai atingir urnmaximo, mesmo depois de

uma dose absorvida muito elevada. Na fase paraeletrica, a corrente

atinge urnmaximo e come9a a decair lentamente no tempo. Isto indica

que sendo os mecanismos de condu9ao os mesmos, seus parametros

caracterfsticos sac diferentes em cada fase. 0 comportamento da RIC

na fase ferroeletrica pode ser explicado se considerarmos que nesta



fase a recombinayao e minima e que as armadilhas possuem urntempo
de captura muito longo. Essa suposiyao e oriunda da comparayao dos
resultados experimentais com 0 modelo, 0 qual preve essa condiyao
para a regiao inicial, onde 0 crescimento da condutividade e
linear. Desta forma, a taxa de gerayao dos portadores e a que mais
influencia na corrente induzida. Pelo modelo de Arkhipov, a
recombina9ao so come9a a afetar a condu9ao na regiao bem proxima ao
maximo da curva. Em nossas medidas isso so foi observado na fase
paraeletrica.

2 - Sobre as medidas eletricas auxiliares, podemos afirmar que
os espectros de TSD, TSC e constante dieletrica (€) em funyao da
temperatura mostraram, claramente, a transi9ao de fase em nossas
amostras. 0 TSD em uma amostra previamente irradiada mostrou urn
decrescimo muito grande na carga de polariza9ao e isto,
provavelmente, se deve a uma degrada9ao na cristalinidade do
material, causada pela radia9ao ionizante. As medidas de constante
dieletrica mostraram urnpica na regiao de transiyao de fase e uma
histerese termica em rela9ao ao resfriamento.

3 - Varios resultados experimentais sobre a influencia do
campo eletrico aplicado na RIC e DRIC dos copolimeros 60/40 e
70/30, foram obtidos. Relacionaremos, nesse item, os resultados
mais importantes.

3.1 - As medidas de RIC com varia9ao do campo eletrico em
diferentes amostras na fase Ferro dos copolimeros, mostrou que para
campos de ate 120kV/cm, a condutividade ternurncomportamento ohmico
para cada instante de medida ou seja, ela evolue no tempo (ou com
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a dose total absorvida} linearmente. a mesmo ocorre quando

utilizamos somente uma amostra na serie de medidas. Em relayao ao

modele proposto, esses resultados indicam que nesta fase, 0 termo

predominante e a gerayao de portadores, mostrando que quanta maior

ocampo, maior a taxa de gerayao, 0 que concorda com a teoria de

Onsager [6.2] da recombinayao geminativa.

Na fase paraeletrica (fig. 4.41), 0 crescimento inicial

da RIC e, praticamente, independente do campo aplicado e quanta

menor 0 campo, mais rapido 0 maximo e atingido. Isto indica que

para campos menores, a recombinayao comeya a influenciar mais cedo

no processo de conduyao. Outro efeito relevante nessas medidas e 0

fate do regime estacionario ser alcanyado mais rapidamente para

campos maiores. Isto nos leva a acreditar que 0 efeito de

preenchimento dos estados localizados, que estabelece 0 estado

estacionario, seja influenciado pelo campo eletrico. Nesta regiao,

a condutividade tambem alcanya urn regime ohmico.

Ainda na fase paraeletrica, experimentos variando 0 campo

na regiao quase estacionaria, mostraram mais uma vez urn

comportamento ohmico da corrente em relayao ao campo aplicado.

3.2 - Medidas de RIC com campo intermitente nas fases Ferro e

Para, mostraram que a corrente induzida e devido exclusivamente ao

efeito da interayao da radiayao ionizante com a materia. Isto e

comprovado ao compararmos resultados de RIC com campo continuo e

intermitente.

3.3 - Amostras irradiadas em curto circuito apresentam uma

corrente direcional devido a interayao fotoeletrica no interior do
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material, que e denominada corrente fotanica [6.3]. Na amostra
paraeletrica esse valor e igual a 3x10-10A. Na amostra ferroeletrica
previamente polarizada, a corrente sobe ate atingir urn maximo,
decresce e se estabiliza no valor igual ao observado na fase
paraeletrica. Essa corrente fotonica em excesso e oriunda da
polarizac:;:aoferroeletrica do material, que cria urncampo interno.
Ao se destruir a polarizac:;:ao,e portanto 0 campo, a corrente tende
ao valor puramente fotonico.

4 - A corrente induzida na fase Ferro em func:;:aoda taxa de
dose tern urn comportamento linear no tempo. Na fase Para a
componente inicial da RIC (regiao de crescimento) varia linearmente
com a taxa de gerac:;:aodos portadores (g) e na regiao quase
estacionaria com g1l2.Estando de acordo, pois, com 0 modele de
Arkhipov.

1 - A corrente induzida na fase ferroeletrica e menor no ar do
que no vacuo. 0 contrario ocorre na regiao paraeletrica

2 - Medidas de RIC no homopolfmero de PVDF mostraram que 0

comportamento da RIC a T=2S0C neste material e semelhante ao
resultado para 0 copolfmero P(VDF/TrFE) a T = 120°C (fase
paraeletrica) .

3 - A influencia maior da umidade ocorre na fase paraeletrica
dos copolfmeros. Nesta fase, se a amostra se encontra em ambiente
seco, a corrente induzida cresce rapidamente, atinge urnmaximo e
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decai no tempo. Em ambiente bem umido, a corrente inicia crescendo

bem lentamente e so depois de algum tempo, comec;a a crescer de

forma mais rapida ate atingir urn valor constante. 0 comportamento

inicial da curva em ambiente umido, pode estar indicando que

moleculas de agua dissociadas por efeito do campo eletrico,

funcionem como armadilhas (ou centros de recombinac;ao) para os

portadores moveis gerados pela radiac;ao.

4 - A inversao na polaridade do campo aplicado, simplesmente

inverte 0 sentido da corrente induzida na amostra.

5 Nao e boa a recuperac;ao das amostras previamente

irradiadas, principalmente na fase paraeletrica dos copolfmeros.

6 Quanto maior 0 conteudo de VDF na composic;ao do

copolfmero, menor sua condutividade na fase ferroeletrica e maior

na fase paraeletrica. Esse resultado tembem e valida em ambiente

com umidade bem elevada.

7 - Sobre a DRIe, 0 fate mais relevante, presente em todas as

medidas realizadas, e que na fase ferroeletrica 0 decaimento no

inicio da curva e suave, enquanto que 0 decaimento na fase

paraeletrica e bem abrupto. Esse efeito sugere que na fase

paraeletrica, 0 termo de recombinac;ao predomina sobre os outros

processos envolvidos, como e 0 caso da liberac;ao de cargas pelas

armadilhas. Na fase ferroeletrica, 0 efeito de recombinac;ao de

portadores e menos acentuado.



Como trabalhos futuros, sugerimos que seja realizado urn

estudo mais detalpado em medidas de EPR, DSC e peso molecular, pois

como vimos, essas tecnicas apresentam respostas muito importantes

com respeito a estrutura do material. A tecnica do pulse termico e

outra ferramenta bastante util para se estudar a condu9ao eletrica

em polimeros. Apos medir a corrente induzida, podemos acompanhar a

evolu9ao das cargas geradas pela radia9ao, por essa tecnica. ~

necessario fazer urn estudo mais minucioso nas medidas de

condutividade induzida atrasada (DRIC), principalmente na regiao

inicial, onde na fase Ferro seu decaimento e lento e na fase Para

e bem rapido. Seria tambem interessante urnestudo mais detalhado da

corrente fotonica em amostras ferroeletricas, variando-se a energia

da radia9ao e a polariza9ao do meio.

Urn estudo mais completo sobre mecanismos de condu9ao em

polimeros pode ser conseguido, utilizando-se a tecnica de

condutividade induzida em conjunto com a tecnica de carregamento

por feixe de eletrons ou com a tecnica da descarga corona. Nestas

condi95es, teriamos uma regiao populada pelos pares de cargas

oriundos da radia9ao-X e uma densidade de carga ou superficial,

devido ao processo corona ou no volume, devido ao bombardeamento

por feixe de eletrons.
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