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ABSTRACT

Oral» boundary phenoaena In SnO. ceramics are widely explored In gaa
•enaor fabrication. On the other bane, the high electronic mobility In the
conduction band and the energy gap width of 3,5 eV are characteristics which
can lead to the foraation of an intergranular potential barrier similar to those
encountered in ceraalc varistors.

In this w,rk, the Nb.O. and Bi-O, influe c on the electrical transport
aechanisas through grain boundaries in SnO2 cezaaics was investigated. The
samples were characterized by measuring the electrical conductivity as a
function of electric field for teaperaturea from 25°C to 200°C. The results
were analyzed by models which are based on phenoaena that occur at interfaces
between semiconducting materials.

1. INTRODUÇÃO
O diõxido de estanho, SnO», é um seml-condutor do tipo n, com banda de

energias proibidas de 3,5 eV. Esse material é utilizado coao sensor de gases,
devido a sua alta porosidade mesmo quando sinterizado (1).

As propriedades elétricas do SnO, têm sido estudadas em função das pro-
priedades de contorno de grão. A condutividade elétrica do oxido poroso (45Z de
poros) em função da temperatura e ataosfera foi investigada por McAleer et
ai. (1). Materiais porosos levam â formação de regiões altamente condutores, co
mo a parte interna dos grãos e outras rcsistivas, como o contato entre *le*. A
interação atmosfera-aaterial é um fator decisivo nas propriedades elétricas do
material poroso devido â grande área de superfície. McAleer_et ei. (1) observa-
ram qua a altura da barreira de potencial no contorno de grão aumenta com o au-
aento da pressão pardal de oxigênio. Relataram que a condutividade elétrica do
SnO7 sinterizado com grande porosidade é controlada por barreiras do tipo
Schottky nos contornos de grão que separam os domínios ou aglomerados.

Aditivos são introduzido! no SnO. com • finalidade de promover a densifi-
cação e a condutividede elétrica. Aula, CuO, ZnO (2), V.Oj (3) • Bi,0. (•) au-
sentam a densificação aas não influam na condutividade elétrica. 0 Sb2O3 apesar
de aumentar a condutividade elétrica (5) não densifica (2), enquanto o
Nb,O. promove tanto a densiflcação quanto a ondutividade elétrica (6). Por es-
se motivo escolheu-se coao aditivo principal o JlbjO. no SnOj.

A condutividade elétrica nesses materiais varia com o campo sletrico apli
cedo, variação essa que pode ser expressa smplricsmente por:

J - k E°

onde J é a densidade de corrente, E é o campo elétrico, o é o fator não linear
a k é uma constante. Em geral, a equação (1) é valida para valores intermediá-
rios do campo elétrico. Para valores baixos de E, a condutividade pode ser ex-
plicada segundo um modelo de emissão tcrmiõnlca. A condução dc portadores dc
carga através do contorno de grão pode ter dc dois tipos (7): emissão de
Schottky ou de Poole-Frenkcl. A emissão dc Schottky é descrita pela seguinte

ãequação:

nn
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J - A T 2 exp - I ( # - 0 /5/2)/kT) (2)

e a de Poole-Frenkel, pela equação:

J - c E exp - [( A - 0 /E)/ kT) (3)

onde é é a altura da barreira de potencial» B ê um fator que depende da largura
da barreira. T e a temperatura, k ê a constante de Boltzmann, A ê a constante de
Richardson e c é uma constante COB dimensão de condutlvldade.

Essas modelos serão utilizados na interpretação doa resultados.

II. MATERIAIS E MÉTODOS EXPERIMENTAIS

Os ôxidoe utilizados form o SnO, e B1.0, da Baker Co., e o Mb*Oc da CBMMOs oxidos utilizados form o SnO, e Bl.O. da Baker Co., e o «b^O. da C
(Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração}. As ãreas superfiéiils do
SnO. • do Hb.O- são respectivamente» 7,5 e
a d5 Hb2O5, át 991 e a do B i ^ . de 99.61.

7,5 e 125 m*/g. A pureza do SnO2 c de 99.5%

As misturas dos pos foram feitas em acetona com agitador magnético durante
duas horas. Apôs esse período, a acetona foi evaporada (60°C) sob agitação» e o
produto seco em estufa a 11O°C. Somente as misturas SnO. - M D 2 ° 5

 iotãm c*lcin*~
das a 700°C durante 4 horas. A compactação dos pôs foi efetuada cm duas etapas:
compactação uniaxial (15 MPa) e isostátlca (210 MPa), resultando amostras em
forma de pastilha.

Foram preparadas amostras de SnO, com aditivos de Nb-O. e B1.0. em várias
composições: (a) SnO_ com 1,0, 5,0 e IOZ molar de Hb.O. e (5) SnO» com 0,05 e
0,101 molar de Nb,O., acrescentando ainda 1,0 e 2,0Z molar de Bi-0.; SnO. com
0,3 e 0,5Z molar áe^Nb.O. e 1,OZ molar de B1.0..

As sinterizacôes foram realizadas em ar, em 1500°C para as amostras (a)
em 1300°C para as amostras (b), durante 4 horas.

As amostras foram metalizadas a vácuo com platina, formando contatos ôhmi-
cos para as medidas de condutivldade elétrica. As medidas elétricas foram efe-
tuadas em um forno de resistência' Kanthal em atmosfera de ar seco.

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram realizadas medidas de corrente em função da tensão aplicada cm amos-
tras de SnO. puro e com aditivo de Hb.O., para temperaturas variando entre 73 C
e 193°C. Os dados estão representados em um gráfico linear da densidade de cor-
rente J em função do campo elétrico E, para SnO- puro e contendo 1,0, 5,C e 10Z
molar de Nb_0, nas Figuras 1 e 2.,

Observou-se um aumento na condutividade elétrica com o aumento na concen-
tração de Nb-O. e na temperatura. As amostras apresentaram um comportamento não
linear, caracterizando a influência do contorno de grão no transporte de cargas
A diminuição da mobilidade dos portadores é conseqüência da formação de uma bar
reira de potencial na região do contorno de grão.

De acordo com as equações (2) e (3) a energia de ativação é dada por:

Ea - ( • - 0 /E/2) (4).

para a emissão de Schottky, e

Ea • ( + - 0 /£) (5),

para a emissão de Poole-Frenkel.
A energia de ativação, obtida a partir do gráfico de In J em função de

l/T, é representada em função da raiz do campo elétrico, na Figura 3, para o
SnO, puro e para o SnO, com l,0Z e 5,0Z de Nb.O.. Observa-se que para o SnO2
puro Ea aumenta com o aumento de / E, contrário âs equações (4) e (5). Portan-
to, o mecanismo de emissão termlõnica não se ajusta aos dsdos do SnO- puro. Já
no SnO, com aditivo de ffl>20. o modelo se aplica para valores baixos de E. Uei-
llsandé-se as squsçõcs (4; i (5) foram obtidos valores de + e 0, 0,104 eV e
1,37 x IO"3 eV (V.cm)""0»5» para 1,0% de Vb2

0^ •> 0,113 eV c 0,36x1O"3 cV
(V.cm)"0'5, para 5,0Z de Nb2O5, respectivamente.
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A figura 4 soetra o resultado do ajuste Aos dedoa sara 1.0Z és *»2°S atili-
>-«e • equação (2) (esleeão da tchottky). a a aauecao (3) (esleeeo ei

)
Poole-

Praakel). Obeerva-ee ajusts doa dadoo quando ae cosaldera a eslasso da Pools-
Freskel. 0 seaso ocorra para 5.0Z da **2°5*

Para a eerie da asoetrae cos aditivos de »,0, a Bl*0** toTam « » « »
oa valores do fator não linear a • â tesperatura asKlante, sestradoa sa Tsaela 1

Tabela 1 - Valores de s e I para aa asoetrae da 8*0, aos adltlvoe da Nb.O. a
y 81ntarlsa|ão as 1300°C durante 4 aí z 9

*2°5
•oln)
0.05
0.10
0.30
0.50
0.05
3,10

11,0^
(Isolar)

1.0
1.0
1.0
1.0
2.0
2.0

Ir
(Isolar)

1.2
0.2

<0,01
«0.01

1.0
1.0

a

4.2
4.3
3.0
2.0
5.2
4.5

Oa valores da tensão de ruptura. Er. foras obtldoa para a corrente de
lsA.cm~*. Aa asoatres apraaentaras caracterlatlca não linear superior âa sãos
traa contando apenas *b2?5' 0 ausento de a é acospanhado da usa diminuição dã
conduMvldade elétrica. Ooserva-ee que ausentando a concentração de Nb-O, o va-
lor de a dlslnul, pois ausentando o número de portadoraa de carga, a ixtura da
barreira dlslnul. Ausentando-ae a concentração de BljO., o valor de a ausenta.
Esses vsloree são próxlsos soo do ZnO contendo spenss Bi^d-*

I?. CONCLUSÕES

- Utlllxando-se Rb.O. coso aditivo há us ausento na condutlvidade elétrica
do SnO. devido ã formação de defeitos eletrônicos segundo s equsção:
Nb2O5

 Sn°2 2 Nb|n + 4 O / + -i- 0 2 + 2 e«

- A condutividade elétrica atravéidos contornos de grão do SnO2 sinterlra-
do ses sditlvos não pode ser sxplicsda pelos sodelos de emissão tcrsiônlca. A
formação de barreira de potencial no contorno de grão do SnO- dopado com NbjO,
segue o modelo de Poole-Frenkel para baixou valores de campo elétrico.

- A Introdução de Bi2°3
 no •1*tcaa S D 0 2 ~ Mb2°5 •ua€nt* * ten«*° d* ruptu-i

ra e o fator não linear
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Figura 3a - Curva de energia de ativação em função da raiz quadrada do
campo elétrico para o SnO. puro.
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Figura 3b - Curva» dt energia de ativação em função da raiz quadrada do (
campo elierico para SnO2 com 1,0% • 5,02 dt Nb2Cy
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