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Resumo
O NTC tem sido usado como sensor de temperatura, proteção de

equipamentos elétricos, instrumentos hospitalares e setor automobilístico,

justificando assim o seu estudo. Esta cerâmica foi processada: por um moinho Spex,

variando-se a concentração de Al2O3 nos óxidos, calcinada a 1100°C para formação

das fases desejadas, depois compactada a 120 MPa em moldes de 10mm2 de área

e espessura 3mm e sinterizada a 1200°C e 1300°C, análises Termogravimétricas e

DSC justificaram essas temperaturas. O DRX foi utilizado enquanto pó para

identificação das fases presentes e o FEG nas pastilhas para verificar a influência

das microestruturas na propriedade elétrica. Uma caracterização DC de modo

indireto foi apresentada, pela medição da tensão elétrica, através de uma fonte de

corrente constante, que elimina o efeito da realimentação positiva, gerado pelo efeito

Joule. A Condutância Elétrica é determinada pelas leis de Ohm. As amostras com

maior teor de Al2O3 apresentaram menor condutividade elétrica.
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INTRODUÇÃO

O estudo das cerâmicas semicondutoras do tipo NTC é de grande interesse,

pois ela está presente no nosso dia a dia [1], sendo necessária a sua medição. As

cerâmicas eletrônicas tipo NTC são largamente utilizadas, para medição de

temperatura ou como elemento de controle nos eletroeletrônicos.

As cerâmicas eletrônicas do tipo NTC apresentam a diminuição da resistência

elétrica com o aumento da temperatura. Estes termistores são sintetizados com

materiais classificados como semicondutores do tipo óxidos metálicos ou sulfetos

[2]. As composições típicas de óxidos são: óxidos de cobalto, óxidos de níquel,

óxidos de ferro e óxidos de manganês que apresentam uma estrutura do tipo

espinélio, cuja forma típica é AB2O4, onde os cátions do elemento A preenchem os

interstícios do sitio A na forma tetraédrica, enquanto que os cátions do elemento B

preenchem os sítios B na forma octaédrica [3]. A condutividade nesta estrutura é

interpretada como saltos de portadores dentro dos sítios disponíveis, chamado de

hopping. Os princípios da diluição e da troca de valência explicam como ocorrem

estes hopping [1]. A forma de espinélio invertido pode aparecer, onde todos os

cátions do elemento A mais a metade dos cátions do elemento B ocupam o sítio

octaédrico, enquanto a outra metade dos cátions do elemento B ocupam o sítio

tetraédrico [4].

As cerâmicas eletrônicas do tipo NTC sofrem pelo efeito da realimentação

positiva causada pelo próprio auto-aquecimento devido à passagem da corrente

elétrica. Este efeito pode influenciar na medição, uma vez que a passagem de uma

corrente elétrica pelo termistor faz com que a condutância elétrica aumente e que se

produza mais aquecimento pelo efeito Joule. Sendo a resistência menor, ter-se-á um

maior consumo, que gera mais aquecimento, entrando numa realimentação positiva,

levando-o a uma avalanche [5]. Uma medição eliminando esse efeito é proposto

pela adição de um mecanismo de controle da corrente.

MATERIAIS E MÉTODOS.

Foram preparadas três composições por misturas de três óxidos e utilizadas a

partir da estequiometria: NiCo3Al2xO(3x+5). A primeira composição (composição a)

com x=0, a segunda com x=0,8 (composição b) e a terceira com x=1 (composição c).
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Estes óxidos foram pesados por uma balança analítica SHIMADZU AY220,

misturados e homogenizados mecanicamente por um moinho spex, este pó foi

analisado termicamente pelo instrumento NETZSCH STA 449 C com taxa de

aquecimento de 10°/min, ao ar, calcinado a 1100°C por duas horas e depois feito um

DRX para verificação das novas fases formadas, compactados a 120 MPa com uso

de ligante PVAL e sinterizados por quatro horas a 1200 °C e 1300°C, eletrodos de

prata foram colocados a uma temperatura de 600°C por 10 min, em seguida as

pastilhas foram fraturadas e analisadas pelo Field Emission Scanning Electron

Microscope, modelo: JSM-7500F marca JEOL, a caracterização DC, foi feita de

forma indireta, através de uma fonte de corrente contínua aplicada ao termistor

submetido a um forno com temperatura controlada, com patamar de 10 min e taxa

de aquecimento de 10ºC/min, medindo-se sua diferença de potencial.

RESULTADOS E DISCUSSÕES.

As figs 1-3 mostram os principais eventos de perda de massa, através das

curvas DSCs e TGAs, possivelmente pela perda de umidade, materiais orgânicos e

decomposição do Co3O4 em Co com liberação de oxigênio, justificando desse modo

as temperaturas de calcinação e sinterização.
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fig.1: Curvas DSC/TGA da composição a
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A fig.4 ilustra os difratogramas das três diferentes composições, feita no pó

calcinado a 1100°C, onde amostra a é representada pela cor preta, a amostra b pela

cor vermelha e a amostra c pela cor azul. As três amostras apresentaram a estrutura

de espinélio, característica da cerâmica semicondutora com comportamento

termistor, bem como, óxidos de níquel e de cobalto.
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fig.2: Curvas DSC/TGA da composição b
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fig.3: Curvas DSC/TGA da composição c
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fig.4: Difratogramas representando as amostras a, b e c.

As figs 5-10 mostram o FEG das amostras fraturadas das três amostras em

estudo, sendo que as três primeiras são da sinterização a 1200°C, enquanto que as

últimas são da sinterização a 1300°C. Verifica-se nestas ilustrações que a adição de

Al2O3 fez diminuir o tamanho dos grãos. Sugeri-se então que a condução está sendo

feita pelo contorno do grão, então para temperatura de sinterização de 1200°C a

condutância diminui, uma vez que a área no contorno do grão é pequena. Já para a

temperatura de sinterização de 1300°C, a condutividade aumenta, pois a área no

contorno do grão é maior.

Figs.5 e 6 Micrografia das amostras a e b respectivamente sinterizada a 1200°C,

com ampliação de 5000 vezes.
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figs.7 e8 : Micrografia das amostras c sinterizada a1200°C e a sinterizada a 1300°C

respectivamente com ampliação de 5000 vezes.

figs.9 e 10: Micrografia das amostra b e c sinterizada a 1300°C respectivamente

com ampliação de 5000 vezes.

As equações de 1-3 relacionam o comportamento do termistor em função da

temperatura em graus Kelvin e na fig.11 observa-se o circuito da fonte de corrente

com valor de I=1mA. Esta fonte foi aplicada ao termistor que ficou submetido a

temperaturas que variaram de 25°C a 200°C, com patamar de 10min, a diferença de

potencial nos seus terminais foram medidas e de posse das suas medidas da área

de secção reta A e da sua espessura l e aplicando-as nas equações (1),

resistividade numa dada temperatura, e na equação (2), resistividade em função das

temperaturas aplicadas, foram obtidos finalmente os gráficos das fig. 12-13 a partir

da equação (3).
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Fig.11 fonte de corrente constante A=1mA.

As figs. 12-13 ilustram o comportamento termistivo das amostras, sendo que na

fig. 12, é mostrada o comportamento das amostras sinterizadas a 1200°C e na fig.13

o comportamento das amostras com tratamento a 1300°C. Estas gravuras foram

plotadas do logaritmo da resistividade em função do inverso da temperatura em

graus Kelvin.
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fig.12 Plote de lnρ x 1/T característico das cerâmicas com sintrerização a 1200°C

Observa-se no gráfico da figura 12 que a medida que a temperatura aumentou

a resistividade das amostras aumentou, as amostras c apresentaram o maior de

resistividade.
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fig.13: Plote de lnρ x 1/T característico das cerâmicas para sintrerização em 1300°C

Observa-se no gráfico da figura 13 que a medida que a temperatura aumentou

a resistividade das amostras diminuiu, as amostras c apresentaram o maior de

resistividade.
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Comparando-se as amostras observa-se que as amostras sinterizadas a

1300oC têm resistividades menores que as sinterizadas a 1200oC.

CONCLUSÕES

O comportamento termistor foi verificado pelas curvas do logaritmo da

resistividade elétrica em função do inverso da temperatura, verificou-se também que

para temperatura de sinterização de 1200ºC, as resistividades das composições

aumentaram com a adição de Al2O3, dando a entender que o princípio da troca de

valência predominou, já para a temperatura de sinterização de 1300°C a

resistividade decresceu, toda via para a composição com x=1 a resistividade

cresceu, sugerindo que o princípio da diluição, isto é, a substituição do Co pelo Al na

estrutura do espinélio no sítio B, para esta composição prevaleceu. .

A fonte de corrente constante DC mostrou-se ser eficaz na medição indireta da

resistividade uma vez que, ela sendo constante, não causa nenhuma realimentação

positiva nas amostras.
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EFFECT OF AL2O3 ADDITION ON CERAMIC-TYPE SEMICONDUCTOR NTC

FROM NIO AND CO3O4 AND CHARACTERIZATION OF ELECTRICAL

CONDUCTIVITY INDIRECT VIA CONSTANT CURRENT SOURCE

Summary

The NTC has been used as a temperature sensor, protection of electrical

equipment, hospital instruments and automotive industry, thereby justifying its study.

This pottery was processed, by a Spex mill by varying the concentration of Al2O3 in

the oxides calcined at 1100 ° C to form the desired phases, then compressed to 120

MPa in a mold of 10mm2 in size and 3mm thick and sintered at 1200 ° C and 1300 °

C, thermogravimetric analysis and DSC justified these temperatures. The XRD was

used as powder for phase identification and FEG present in the pastilles to check the

influence of microstructure on electrical property. A DC characterization was

presented in an indirect way, by measuring the voltage through a constant current

source, which eliminates the effect of the positive feedback generated by Joule

effect. The electrical conductance is determined by Ohm's law. Samples with higher

content of Al2O3 showed lower electrical conductivity.

Key-words: microstructures,caracterization, thermistor, NTC
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