
Relatório do Teste

Componentes de Dosificação Dissipativa Estática ESD

Introdução
Este relatório de teste fornece ambos os métodos 
de medição e os resultados obtidos durante os 
testes executados em componentes de dosificação 
dissipativa estáticos EFD. O objetivo dos testes 
era comprovar a conformidade com os padrões 
industriais dos componentes dissipativos estáticos.

Os componentes de dosificação dissipativa estática 
EFD utilizam um aditivo proprietário formulado 
especialmente para aplicações eletrocondutoras 
como meio para a dissipação estática.

Resumo dos resultados
Degradação Estática
Todas as peças, quando testadas individualmente 
ou como parte do conjunto final, têm tempos de 
decadência estática inferiores a 0,08 segundos e 
cumprem os requisitos das especificações.

Resistência Superficial
As amostras tiveram medições que foram coerentes 
dentro de cada grupo. Todas as amostras cumpriram 
os requisitos de um material dissipativo estático com 
medições inferiores ao limite superior de 1 x 1011 ohm 
das especificações.

Resistência End-to-End
Todas as amostras cumprem os requisitos de 
resistência e devem ser aceitáveis para utilização em 
aplicações antiestáticas. A ponteira média a satisfaz-
er a resistência de aperto do conjuntos de 3cc e 55cc 
de 1,25 x 107 ohm e 3,96 x 108 ohm, respetivamente, 
estão no intervalo dissipativo.

Todos os componentes de dosificação 
EFD são isentos de silicone.

Ponteiras de 
Dosificação de Uso 
Geral Antiestáticas

Ponteiras de 
Dosificação 
Chanfradas 
Antiestáticas

Ponteiras de 
Dosificação Cónicas 
Antiestáticas

Pistões 
SmoothFlow 
(fluxo suave)

Corpos de 
Seringa 
Antiestáticos
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Componente Volts da 
carga inicial

Volts de carga 
aceites

Nível 
limite

Degradação  
a +5kV segundos

Degradação  
a -5kV segundos 

Cabeça do adaptador 0 5000 1% 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Tubo do adaptador 0 5000 1% 0,07 0.05 0,07 0,07 0,08 0,07

Conexão rápida do adaptador 0 5000 1% 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01

Corpo de seringa  (3cc) 0 5000 1% 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Corpo de seringa  (55cc) 0 5000 1% 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Ponteira cónica (18 ga/20 ga/25 ga) 0 5000 1% 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Ponteira cónica (27 ga) 0 5000 1% 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Ponteira de uso geral  (30 ga) 0 5000 1% 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Ponteira chanfrada (33 ga) 0 5000 1% 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Degradação estática Relatório do Teste

Equipamento de Teste
Foi utilizada uma câmara de controlo da humidade ETS Modelo 506A/514 ou controlador ETS da série 5000 e 
câmara 5500 para criar o ambiente controlado para condicionar e testar as amostras com a humidade relativa 
especificada. Os sistemas têm a capacidade de controlar a humidade com tolerância de 0,5%-1,0% do nível 
desejado, com uma precisão de ±2% R.H. e são calibrados para padrões identificáveis com o N.I.S.T. (Instituto 
Nacional de Padrões e Tecnologia)

Foi utilizado um medidor de degradação estática ETS Modelo 406C ou ETS Modelo 4406 para executar as 
medições de degradação estática. Foi utilizado um Módulo de Teste do Sistema (STM) para verificar a  
calibração do Medidor de Degradação Estática.

Métodos de Teste
Antes do teste, as amostras foram previamente estabilizadas, por um período de 48 a 72 horas, a uma  
humidade relativa de 12% e a uma temperatura de 22°C e testadas nessas condições.

O teste de degradação estática baseia-se no método de teste descrito no Método de Teste federal (FTM) 
Padrão 101C, Método 4046 “Propriedades eletrostáticas dos materiais.” Este método de teste exige que uma 
amostra para teste de 3 x 5” seja colocada entre um par de elétrodos ligados eletricamente entre si e sejam 
carregados condutivamente a ambos a mais ou menos 5kV. Depois que a amostra tenha aceite a carga  
aplicada, a tensão de carga é removida, os elétrodos são ligados à massa e o tempo para que a carga se 
reduza para um nível limite medido especificado.

Verificação da Calibração 
Antes da avaliação da degradação estática, é efetuada uma verificação da performance do sistema utilizan-
do o Módulo de Teste do Sistema (STM). O STM é colocado na Gaiola de Teste de Faraday em substituição 
da amostra a testar. Essa cria um tempo de decadência conhecido quando é aplicada uma carga de mais ou 
menos 5kV.

Este teste verifica a precisão da medição do tempo de degradação e o equilíbrio nos tempos de degradação 
entre as polaridades de tensão de carga, positiva e negativa.

Resultados do Teste 
As amostras foram carregadas com ±5kV, e o tempo para dissipar 99% da carga (nível limite de 1%)  
quando foi medida a terra. Registaram-se tempos de degradação estática entre 0,01 e 0,08 segundos.  
Não se registaram cargas iniciais e foi aceite a carga de 5kV.
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Conclusões
Em conformidade com as especificações do material de embalagem, tal como Mil-PRF-81705E e outros méto-
dos que fazem referência a MILSTD-3010C, Método 4046 (anteriormente FTM 101C, Método 4046), um materi-
al que foi estabilizado a 12% R.H. durante um mínimo de 48 horas, deve ter um tempo de degradação estática 
inferior a 2,0 segundos quando medida a um nível limite de 1% (50 volt) para ser considerado aceitável para 
utilização em aplicações antiestáticas.

Todas as peças, quando testadas individualmente ou como parte do conjunto final, têm tempos de decadência 
estática inferiores a 0,08 segundos e cumprem os requisitos das especificações.

Resistência Superficial Relatório do Teste

Equipamento de Teste
As medições da resistência superficial e da resistividade superficial do material foram executadas utilizando um 
medidor de resistência múltiplo ETS Modelo 871 em combinação com uma sonda de resistividade superficial/
volume ETS Modelo 824.

Métodos de Teste
A resistência superficial para ESD STM 11.12 é utilizada para avaliar o material dissipativo estático. Esta 
resistência é igual à resistência atual medida com a Sonda Modelo 804. É especificada uma tensão de teste 
de 10 volts para as resistências entre 104 e 106 ohm. É necessária uma tensão de teste de 100 volt para as 
resistências entre 106 e 1011 ohm. A resistência superficial é expressa em ohm. As medições de resistência 
acima e abaixo destes valores podem ter necessidade de tensões de teste diferentes. Os materiais condutores 
(materiais com resistências superficiais abaixo de 104 ohm) são medidos utilizando uma fonte de corrente (cs) 
ou tensão igual ou inferior a 10 volt.

Resultados do Teste 
As medições da resistência superficial foram as seguintes:

Componente Ohm mínimo Ohm máximo

Cabeça do adaptador 2.80 x 106 4.60 x 106

Tubo do adaptador 7.40 x 1010 7.80 x 1010

Corpo de seringa  (3cc) 1.04 x 106 2.72 x 107

Corpo de seringa  (55cc) 5.91 x 104 3.66 x 106

Ponteira cónica (18 ga/20 ga/25 ga) 8.00 x 103 1.10 x 104

Ponteira cónica (27 ga) 2.92 x 103 4.45 x 104
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Componente Ohm mínimo Ohm máximo Média de Ohm

Corpo de seringa  (3cc) 1.04 x 106 2.72 x 107 1.25 x 107

Corpo de seringa  (55cc) 1.51 x 104 1.64 x 106 3.96 x 106

Os testes foram executados com uma tensão de teste de 100V.

Conclusões
Todas as amostras cumprem os requisitos de resistência e devem ser aceitáveis para utilização em aplicações 
antiestáticas. A ponteira média a satisfazer a resistência de aperto do conjuntos de 3cc e 55cc de 1,25 x 108 
ohm e 3,96 x 108 ohm, respetivamente, estão no intervalo dissipativo. 

Conclusões
De acordo com as especificações dos materiais de embalagem industriais, tais como ESD S.541 (anteriormente 
EIA-541) e o Método de Teste ESD STM 11.11, o material com uma medição da resistência superficial inferior a 
1 x 104 ohm, é considerado condutor, entre 1 x 104 e 1 x 1011 ohm classifica o material como isolante.

Todas as amostras cumpriram os requisitos de um material dissipativo estático com medições inferiores ao limite 
superior de 1 x 1011 ohm das especificações.

Resistência Superficial

Condutor  <1 x 104 ohm

Dissipativo  1 x 104 to 1 x 1011 ohm

Isolante  >1 x 1011 ohm

Resistência End-to-End

Relatório do Teste

Equipamento de Teste
As medições da resistência foram executadas utilizando um medidor de resistência múltiplo ETS Modelo 871 em 
combinação com um elétrodo de resistência de fixação ETS Modelo 832.

Métodos de Teste
O teste consiste em ligar a ponteira do conjunto à placa isolada 20pF do Monitor de Placa de Carga, carregando 
a placa com uma tensão em excesso do intervalo de dissipação desejado para a medição, tal como 1000V a 
10V ou 5000 a 50V, depois ligando à terra o grampo de terra e medindo o tempo de carga na placa isolada para 
reduzir até ao ponto limite.

Resultados do Teste 
Os conjuntos foram medidos da ponteira ao grampo de terra.
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N.º Peça Descrição

7016095 conjunto adaptador antiestático, 3cc

7362856  ESD-safe Corpo de seringa , 3cc

7362864 ESD-safe Corpo de seringa , 55cc

7018150 ESD-safe Ponteira cónica, 18 ga

7018211 ESD-safe Ponteira cónica, 20 ga

7018373 ESD-safe Ponteira cónica, 25 ga

7363483 ESD-safe Ponteira cónica, 27 ga

7018448 ESD-safe Ponteira de uso geral , 30 ga

7018477 ESD-safe Ponteira chanfrada, 33 ga

Componentes Testados
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