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ABSTRACT 

Due to segregation effects single-crystals of Pb Sn Tz 
growth by Eridgman techniques have an inhomogeneous composition" 
profile. A vapor phase transport growth process has been developed in 
order to reduce convective flows. This is due to the very thin melt 
layer in front of the crystal, that makes convective flows small and 
solute mixing in the melt very low. By this process single-crystals 
with 60 mm lenght by 15 mm diameter and a high degree of homogeneity 
have been grown. ,u-"> 
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CRESCIMENTO DE MONOCRISTAIS DE P b i x Snx Te POR TRANSPORTE DE FASE VA 

POR,COM FORMAÇÃO DE UMA INTERFACE DE CRESCIMENTO LlQUIDO/SOLIDO 

Semicondutores usados na fabricação de detetores para op£ 

ração na região do infravermelho termal, tal como a liga pseudo-binãria 

Pbi Sn Te, possuem a largura da banda proibida em função da fração mo 

lar x do soluto. 

Para obtenção de um conjunto de detetores com as mesmas 

propriedades opto-eletrõnicas, necessita-se de um monocristal com alto 

grau de homogeneidade na sua composição, isto ê, a fração molar do solû  

to não deve variar ao longo do cristal. 

Entretanto, devido aos efeitos de segregação, associados 

com os processos de difusão e convecção, monocristais de ligas cresc^ 

das peTos métodos habituais,tais como Bridgman e Czochraiski, apresentam 

grandes variações na composição longitudinal. 

Foi desenvolvido um novo método de crescimento por trans^ 

porte de fase vapor denominado VMS (Vapor-Melt-Solid) (Mateika, 1971; 

Kinoshita and Miyazawa, 1982), análogo ao método VLS (Vapor- Liquid^ 

-Solid) (Wagner and Ellis, 1964), mas que difere deste último pela fo£ 

mação de uma camada pelicular (melt) estequiometrica na interface entre 

o sólido e o vapor. 

Neste trabalho é desenvolvida uma variante original dessa 

técnica e os monocristais de Pb Sn Te obtidos apresentaram grau de 

homogeneidade superior aos crescidos pelo processo de Bridgman. Nos c m 

tais apresentados na Figura 2 nota-se uma diferença percentual de cerca 

de 25% no ponto de 30% de fração solidificada. 
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Fig. 1 - Diagrama esquemático do crescimento VMS. 

Uma carga de Pb0,80 Sn0,20 Te é selada numa ampola de 
quartzo a 5x IO"6 tor-, homogeneizada e destilada, para depois ser res_ 

friada bruscamente em água, evitando-se assim possíveis efeitos de dî  
fusão. 

Esta carga é quebrada e colocada no recipiente interno 
da ampola de quartzo para crescimento, a qual é selada novamente ã mes_ 
ma pressão e colocada inicialmente numa região isotermica de aproxima 
damente 950 C, sendo a seguir abaixada com uma velocidade constante. 

0 vapor contendo as moléculas de PbTe e SnTe é transpor 
tado até a ponta da ampola congruentemente e, quando esta atingir o pon 
to de solidificação (-900°C), inicia - se a cristalização. Na medida 
em que a ampola continua a descer, ocorrem solidificações sucessivas, 
formando um monocristal. 

TEMP. DE 
S0LIDIF. 
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A variação na composição longitudinal é causada pela se 

gregação,onde o soluto que se acumula na interface sõl ido/l Tquidoémú 

turado na fase liquida pelos fluxos convectivos e difusivos, não per 

mitindo estabelecer facilmente uma condição de equilíbrio (crescimento 

Bridgman). 

No crescimento VMS hã formação de uma camada pelicular 

muito fina entre o sólido e o vapor, o que torna desprezíveis os fluxos 

convectivos. Deste modo, o acúmulo de soluto nesta camada possibili^ 

ta atingir rapidamente o estado de equilíbrio, resultando na formação 

de um cristal com alto grau da homogeneidade longitudinal. 

A Figura 2 mostra os perfis de composição axial de mono 

cristais de Pb0,80 Sn0,20Te crescidos pelos métodos de Bridgman e VMS. 

A velocidade de abaixamento da ampola, no método VMS, foi de 1,7 cm/ 

dia e o gradiente de temperatura na região de solidificação de 20 C/ 

cm. 

FRAÇÃO SOLIDIFICADA 

Fig. 2 - Distribuição axial de Sn em Pb0,eoSn0,2oTe para os crescimen 
tos Bridgman e VMS. 
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Para a determinação do perfil de composição, os monocrú 

tais são cortados em fatias perpendiculares a direção axial e, atra 

vês de um método densimétrico, são determinadas as densidades de cada 

uma das fatias. 

0 perfil é obtido através da expressão que relaciona a 

densidade e composição (An, C. Y. e Bandeira, I. N., no prelo) da liga 

Pbx-x Snx Te: 

x _ 8,164 - p(g/cm3) 

2,158 - 0,0732p 

Os resultados mostram que o método VMS possibilita a re 

dução dos fluxos convectivos, estabelecendo-se assim um crescimento 

sob condição de equilíbrio. Os monocristais de Pb0,eo Sri0,20 Te cresci 

dos por este método apresentaram grau de homogeneidade superior àqueles 

obtidos pelo processo de Bridgman e são sistematicamente utilizados na 

fabricação de detetores fotovoltãicos e fotocondutores. 
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