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RESUMO

Neste trabalho estudou-se a influência de tratamentos
térmicos nas características elétricas e na degradação
elétrica de varistores de ZnO multicomponentes. Para isso,
realizou-se tratamentos térnicos - varistores processados
por técnicas cerâmicas tradicionais e através de cargas
características I-V, ensaios de corrente de fuga em
temperaturas variadas e difração de Raios-X verificou-se uma
grande dependência de características estudadas com o tipo
de ciclo térmico empregado.1 A análise dos resultados mostrou
que o tratamento térmico promove estabilização de varistores
frente a degradação a que existe uma dependência linear do
aumento da corrente de fuga com a raiz quadrada do tempo.

ABSTRACT

ZnO varistors obstained by conventional processing was
heat treated and their electrical properties and degradation
was analyzed. Infra-red ospectroscopy, X-Ray diffraction and
current-voltage curves were used to analize the properties
with type of thermal cycle. The results* showed thet heet
treatment promote stabilization against degradation and that
exist a linean dependence of lekage current whith square
root of time.

1. INTRODUÇÃO

Os resistores não ôhmicos, ou varistores a base de ZnO
(oxido de zinco), são caracterizados por um decréscimo
acentuado na resistência elétrica com o aumento da voltagem
aplicada. Outra característica importante, porém
indesejável, é que quando um varistor de ZnO é energizado em
corrente alterada observa-se um aumento da corrente de fuga
com o tempo, deformando simetricamente a curva tensáo-
corrente característica destes componentes (1).

Esta corrente de fuga é composta de uma componente
resistiva (Ir) e uma corrente capacitiva (Ic), sendo porém a
componente resistiva a principal responsável pela
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leva à avalanche témica (2).
A dependência da variação de corrente de fuga com o

tempo (degradação) é importante para se conhecer o tempo de
vida do varistor. Em geral é aceita a seguinte dependência
empírica:

em que Ip é a corrente de fuga e t o tempo.
De uma forma mais geral pode-se escrever a seguinte

relação:

Ip ~ Io - K tn, (2),£: F - Io

9 Q « a corrente de fuga inicial, K um constante que
depende da temperatura e n um valor que depende da tensão
aplicada. Para a faixa de tensão utilizada, a relação da
equação 3 é bem representativa

1F - Io - KT
x/2r (3)r

Neste trabalho estudou-se a degradação de varistores a
base de ZnO e o efeito de tratamentos térmicos na degradação
e nas características tensão-corrente destes componentes.
Para isso, adotou-se a dependência de variação da componente
de fuga com o tempo conforme a equação 2, utilizando n = 0,5
e Ip sendo a soma da componente capacitiva mais a corrente
resistiva da corrente. A energia de ativação do processo de
degradação foi estimada através da dependência de K con a
temperatura.

2. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Os varistores usados nos experimentos foram processados
por métodos cerâmicos tradicionais. Os constituintes
principais foram ZnO e dopantes como Bi2O3, Co203, MnO2,
sb2°3 e outros. A mistura dos componentes foram prensadas e
sinterizadas em ar a temperatura superior a 1200°C. Após a
lapidação de ambas as faces, foram aplicados eletrodos de Al
por processo "fire-splay". As amostras apresentaram as
seguintes dimensões: altura de 2,2cm e um diâmetro de 5,0cro.

Após as amostras receberem eletrodos, foram executados
os tratamentos térmicos seguinte: 610 U, patamar único de
2 hs; 610 ciclo, patamar cíclico de 2 hs e 610 colar,
patamar cíclico com cobrimento lateral de vidrado, todos na
temperatura de 6l0°C.

Para a caracterização elétrica utilizou-se uma fonte
AC/OC de 5KV para levantamento das características tensão-
corrente e para avaliar a degradação, em que se utilizou
também uma estufa com temperatura controlada para
caracterização acima da temperatura ambiente. Todos os
ensaios de degradação foram executados a uma tensão de 85%
<** vo' **• • a tensão a 0,05mA/cmz.
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Considerando a equação 3, tem-se um comportamento
linear entre o ausento da corrente de fuga COB a yV . Pelo
gráfico da Figura 3 observa-se que este comportamento é
verificado até temperaturas de 85°C e que a constante de
proporcionalidade K é dependente da temperatura. Para
temperaturas acima de 85°C (91 e 100°C) observa-se um
comportamento linear até I-Io próximo à 2mA. A partir
deste ponto ocorre um aumento acentuado da corrente,
indicando que o dispositivo varistor esta entrando em
avalanche térmica, ou seja, a potência gerada pelo
dispositivo é maior do que a dissipada, o que levará o bloco
á destruição.

A partir da regressão linear dos pontos das curvas da
Figura 3 obteve-se os valores de K, conforme mostra a
Tabela 1. Por esta tabela observa-se um bom fator de
correlaç&o, indicando que o modelo representa razoavelmente
o comportamento de degredação.

Tabela l - Valores de regressão linear das curvas
da Figura 6

K T(°C) Fator de correlação

0,035 70 0,996
0,173 85 0,989
0,196 85 0,961
0,328 91 0,987
0,527 100 0,981

Adotando o modelo proposto por Gupta e outros (2), em
que a dependência de K con a temperatura segue uma equação
de Arrenhius, tem-se:

K = Ko exp (-E/kT) (4)

Desenhando In K em função de l/T, em que T é a
temperatura em graus Kelvin, obtera-se o gráfico da Figura 4.
Por esta figura observa-se uma ótima adequação ao modelo, e
a partir de regressão linear obtem-se o valor de Ko e E, em
que E é a energia de ativação aparente do processo de
degradação. Pela regressão obtem-se K. • 1,48 x 10AJ mA/min
e E • 0,96eV com um fator de correlação de 0,987.

• Comparando os resultados de E obtido com os resultados
de literatura (2 e 6) tem-se os dados da Tabela 2.

Tabela 2 - Comparação de valores de energia de ativação

E (ev) Referência
0,96 este trabalho
0,67 (2)
0,50 (6)

(ffl
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3. RESULTADOS B DISCUSSÃO

Os resultados experimentais foram analisados de acordo
co» a influência do tratamento térmico na caractsristica
tensão-correnta, na degradação em baixa corrsnts s na
variação ds fasss cristalográficas.

Pelos gráficos das Figuras 1 a 2 observa-se qus exists
uma grande dependência da característica tensão-corrente com
o tipo de tratamento térmico empregado. Na Figura 1,
observa-se que o tratamento térmico 610 U causa uma redução
na tensão de referência, levando com isso o aumento de
corrente de fuga. Pela Figura 2 observa-se que além de
reduzir a tensão de referência, ocorre uma diminuição de
coeficiente não linear a . A Figura 1 mostra também o efeito
do tratamento 610 ciclo onde se observa que este
procedimento não altera a tensão de referência. A Figura 2
mostra que o coeficiente não linear não varia para este tipo
de tratamento. Por fim, a Figura 1 mostra o efeito da
utilização do vidrado, tratamento 610 colar. Observa-se que
além de aumentar a tensão de referência, ocorre um aumento
no valor de alfa, como mostra a Figura 2.
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Figura l - Efeito do tratamento térmico na tensão
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Sn
o valor de 0,5 «V da Tabela 3 corresponde à difusão de
(Zinco intersticial) em ZnO puro e o valor de 0,67 ao

valor obtido para o processo de degradação de varistores de
ZnO. Estes resultados diferentes, pores da «essa ordem de
grandeza, indica que esta energia de ativaçio é aparente, ou
seja, depende dâ composição química, aicroestrutura e
história térmica do dispositivo estudado.

<mln-V2)

Figura 3 - Curva de degradação para amostras sem tratamento
em diferentes temperaturas
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Figura 4 - Variação de K con realção a l/T

Uma vez verificado que a relação da equação 3 é valida,
adotou-se a temperatura de 85°c como padrão para teste,
podendo assim verificar o efeito do tratamento térmico.

A Figura 5 mostra que todo tipo de tratamento térmico
empregado promove um aumento de resistência frente a
degradação, sendo os tratamentos mais eficientes a 610 U e
610 ciclo. A utilização do vidrado apresentou um desempenho
um pouco inferior Um bom parâmetro para se avaliar esta
melhora é o valor de K, como mostra a Tabela 3. Por esta
tabela observa-se que com tratamento térmico as amostras
passaram de K a 85°C de 0,181 - 0,192 mA/min para Kc à 85°c
de 0,037mA/min para 610 U, indicando uma melhora
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considerável, pois quanto maior o valor de K, para uma
temperatura e tensão constante, menor será a resistência a
degradação.

Tabela 3 - Comparação de valores de K para diferentes
tratamentos térmicos. Temperatura de ensaio a
B5°C.

Amostra

Sem tratamento
610 U

610 ciclo
610 colar

He

K (mA/min)

0,181-0,192
0,037
0,045
0,057
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Figura 5 - Curva de degradação para diferentes tratamentos,
temperatura de ensaio de 85°C.

Para a caracterização das fases cristalográficas
utilizou-se difração de Raios-X, utilizando como radiação o
KB do cobre. As amostras foram moidas em almofariz de ágata
até o pó resultante passar por malha 325. Os resultados
obtidos estão na Figura 6. Comparando os difratogramas da
Figura 6 observa-se que os tratamentos térmicos não
provocaram mudanças de fases cristalinas, pois as fases de
ZnO,e - 6 Bi2O3 e Zn7Sb2012 da amostra sem tratamento são as
mesmas encontradas nas amostras 610U e 610 colar. De acordo
com Inada (4), a partir de 600°C inicia-se a transformação
de ft - «s BÍ2O3 para y Bi2O3, transformação esta que termina a
700WC. Assim, as amostras tratadas podem apresentar alguma
transformação, contudo estão abaixo da resolução do
equipamento, ou seja, a porcentagem transformada é muito
pequena.
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Figura 6 - Difratogramas das amostras con tratamentos
b) 610 colar
c) 610 U
a) sem tratamento térmico

Pela análise dos resultados anteriores observa-se que
todos os tratamentos térmicos empregados aumenta a
estabilidade dos varistores frente á degradação , contudo,
observou-se diferentes comportamentos na característica
tensão-corrente destes dispositivos. Como não houve mudanças
de fases (Figura 6), a hipótese de maior resistência a
degradação é a alteração na curva tensão-corrente ser
provocada por alguma mudança de fase náo parece ser
consistente, desta forma, estas alterações devem ser
provocadas pela presença de defeitos atômicos.

Considerando que as propriedades não ohmicas dos
varistores de Zno são devido à presença de barreiras tipo
Schottky nos contornos de grãos, em que um estado negativo
de cargas nos contornos é balanceado por um estado positivo
na camada de depressão (3 e 5), pode-se descrever a altura
desta barreira ($) como:

N g (5)

•m que € , CQ «*o constantes dielétrica do material e do
vácuo respectivamente, e a carga do elétron, N. a densidade
de estados superficiais (negativo) e Nd a concentração de
doadores (positivo) na camada de depressão. A reduçÀo da
tensão de referência com o tratamento 610U, ou seja, a
redução de *, pode ser provocado de acordo com a equação 5,
por um aumento de Nd ou uma redução de NB. Isto pode ser
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devido 4: a) migração de lons na casada de deplessão; b)
migração de lons através da interface. A hipótese "a"
poderia ser provocada pel* adsorcão de O 2 pelos contornos de
grão» que se anularia com Z n l (zinco intersticial)
diminuindo a barreira* . A hipótese "b" poderia rer
provocada pela desadsorcfto de o' da interface, reduzindo N.
e consequentemente diminuindo •.

Como o tratamento 610D foi o que promoveu o maior tempo
a 610°C, a adsorção ou desadsorção deve ter ocorrido em
maior proporção, levando com isso a uma maior redução de +.
O tratamento 610, ciclo que não alterou significativamente
• , permaneceu menos tempo a 61O°C e consequentemente
ocorreu menor adsorção ou desadsorçfto. Por fim, a amostra
com colar de vidrado não apresentou variação de* , pois,
este vidrado deve ter impedido a adsorcfto ou desadsorçfto de
oxigênio.

A redução (perda de O") ou oxidaçfto (adsorçao de 02)
que ocorreram nas amostras 610U e 610 Ciclo estabilizaram
mais as barreiras de potencial proporcionando, desta forma,
maior resistência à degradação. A amostra 610 colar
apresentou maior resistência ã degradação devido ao colar
de vidro que impediu parcialmente a oxidação ou redução dos
contornos de grão.

4. CONCLUSÕES

Ao final deste trabalho pode-se concluir que:

a) Os tratamentos térmicos promovem uma estabilização
dos blocos varistores, aumentando sua resistência
ã degradação.

b) Esta estabilização devido aos tratamentos térmicos
não é provocada por mudança de fase, devendo ser
provocada por formação e aniquilaçfto de defeitos
atômicos.
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