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Streszczenie
Rezystywno elektryczna ceramiki TiN i TiN0,9 zostaa zbadana w zakresie temperatur 300-673 K. Stwierdzono, e materiay te wykazuj stabilne metaliczne waciwoci elektryczne. Rezystywno zmienia si wraz z temperatur zgodnie z teori rozpraszania nonika
adunku Bloch-Gruneisena. Efekt wodorowego odstpstwa od stechiometrii pozostaje w zgodnoci z regu Matthienssena.
Sowa kluczowe: TiN, waciwoci elektryczne, mechanizm transportu adunku, odstpstwo od stechiometrii

ELECTRICAL PROPERTIES OF TITANIUM NITRIDE TiNx (x = 1 & x = 0.9)
Electrical resistivity of TiN and TiN0.9 ceramics has been studied in the temperature range of 300-673 K. It was found, that materials
exhibit stable metallic electrical properties. Resistivity changes with temperature according to the Bloch-Gruneisen’s charge carrier scattering theory. Effect of the nitrogen departure from nonstoichiometry remains in agreement with the Matthienssen’s rule.
Keywords: TiN, Electrical properties, Mechanism of charge transfer, Nonstoichiometry

Wstp
Azotek tytanu, TiN, jest obiektem duego zainteresowania z powodu jego ciekawych waciwoci mechanicznych,
termicznej stabilnoci oraz niskiej elektrycznej rezystancji [1,
2]. Midzy innymi stosuje si go jako bariery dyfuzjne, absorbery energii sonecznej i zwierciada na promieniowanie podczerwone [3]. Równie cienkie warstwy TiN znalazy liczne
zastosowania jako warstwy: ozdobne, ochronne, optyczne,
antyreﬂeksyjne, antystatyczne oraz ﬁltry optyczne) [2, 4].
Ostatnio TiN by obiektem bada jako materia do
formowania fotoelektrod i fotokatalizatorów [5, 6]. Jest on
równie obiecujcym kandydatem do formowania elektrod
uywanych w woltamperometrii do oznaczania ladowych
zawartoci metali w roztworach wodnych [7]. Wymienione
zastosowania azotku tytanu s cile zwizane z jego waciwociami elektrycznymi, które nie s dostatecznie poznane.
Dotychczasowe prace ograniczay si do bada rezystancji
elektrycznej TiN w zakresie temperatur 77  T  300 K [2,
8-11]. Celem niniejszej pracy jest okrelenie rezystancji elektrycznej TiN oraz TiN0,9 w zakresie temperatur 300-673 K.

Opis eksperymentu
Proszki azotku tytanu otrzymano metod propagacji fali
cieplnej w komorze cinieniowej w atmosferze azotu. ródem tytanu by metaliczny proszek o uziarnieniu 325 mesh.
Szczegóowy opis metody otrzymywania, jak równie wyniki

bada skadu fazowego oraz mikrostruktury, zostay podane
w pracy [12].
Do bada uyto spieków w ksztacie pastylek o rednicy
10 mm i gruboci ok. 3 mm. Rezystancj wyznaczano metod
van der Pauwa stosujc prd stay (dc), w atmosferze powietrza w zakresie temperatur 300-673 K. Szczegóowy opis
metody pomiarowej jak i aparatury jest opisany w [13].

Wyniki pomiarów i ich dyskusja
Rys. 1. pokazuje typow zaleno rezystywnoci od
temperatury. Pomiary elektryczne w zakresie temperatur
300-673 K charakteryzoway si dobr powtarzalnoci. Uzyskane wyniki w trakcie wzrostu oraz obniania temperatur
pokryway si. wiadczy to o braku zjawisk prowadzcych
do wystpowania histerezy temperaturowej przewodnictwa
w tym zakresie temperatur. Natomiast powyej temperatury
673 K zachodziy nieodwracalne zmiany rezystancji. Fakt
ten mona przypisa utlenianiu TiN do tlenoazotku tytanu
[6]. Na Rys. 1. punkt dla T = 723 K odpowiada takiemu stanowi. Podobny efekt stwierdzono dla próbki TiN0,9. Dlatego
te, w niniejszej pracy jako zakres pomiarowy temperatury
wybrano przedzia 300-673 K. Jak wynika z Rys. 1., ilustrujcego rezystywno
(opór elektryczny waciwy) TiN
jako funkcj temperatury, przyjmuje wartoci rzdu ·m
oraz ronie z temperatur. Obie te cechy s typowe dla
przewodnictwa elektrycznego metali i ich stopów [14, 15].
Rezystywno waciwa metali, (T), ronie z temperatur ,
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Rys. 1. Zaleno rezystywnoci od temperatury dla TiN.
Fig. 1. Electrical resistivity vs. temperature of TiN.

T, z powodu rónych zjawisk rozpraszania elektronów i moe
by wyraona jako [15]:
R(T) = Ro + Rph(T) + Ree(T) + Rm(T)

(1)

gdzie: Ro jest rezystywnoci (opornoci ) resztkow; Rph(T)
skadow zwizan z typem rozpraszania fonon-elektron;
Ree(T) jest skadow rozpraszania elektron-elektron, a Rm(T)
uwzgldnia nieporzdek zlokalizowanych momentów magnetycznych. Z reguy rozpraszanie elektron-fonon dominuje
w wysokich temperaturach, tj. powyej temperatury Debye’a,
1D. Wówczas rozpraszanie jest proporcjonalne do kwadratu
amplitudy ﬂuktuacji jonów sieci wzgldem ich pooe równowagowych i wtedy:
Rph t T, dla T > 1D

Rys. 2. Potgowa zaleno ‘zredukowanej temperatury’ (red)m od
rezystywnoci dla TiN.
Fig. 2. Power dependency of the ‘reduced temperature’ (red)m on
resistivity of TiN.

ne wartoci w kadej temperaturze, jest ona proporcjonalna
do kwadratu temperatury dla sprze ferromagnetycznych
oraz do potgi T5 lub T4 dla sprze anty-ferromagnetycznych [17]. Natomiast oddziaywania elektron-elektron
dominuj w niskich temperaturach, w których rozpraszanie
elektron-fonon jest zamroone, wówczas [18]:
Ree t T2

W przypadku TiNx temperatura Debye’a wynosi 1185 K
oraz 817 K dla TiN i TiN0,9, odpowiednio [19].
Dlatego te, zaleno (1) mona przedstawi w nastpujcej uproszczonej formie:

(2)

Poniej temperatury Debye’a moliwe s dwa przypadki
opisujce rozpraszanie elektron-fonon.
Pierwszy z nich odpowiada modelowi Blocha-Gruneisena
[15], wówczas:
Rph t T5, dla T < 1D

(4)

R(T) = Ro + ATm

(5)

gdzie: parametry Ro, A oraz m wyznaczono z wyników
dowiadczalnych R(T). W tym celu równanie (5) wyraono
w nastpujcej, równowanej formie:

(3)

Drugi, który obowizuje zwaszcza dla metali przejciowych to model Wilsona [16]:
Rph t T3, dla T < 1D
Skadowa rezystywnoci zwizana z nieuporzdkowaniem magnetycznych momentów przyjmuje niezaniedbywal-

(6)
gdzie: Tsr oznacza redni warto temperatury (Tsr = 490
K ); T peni rol temperatury zredukowanej. Zgodnie z równaniem (6) naley oczekiwa prostoliniowej zalenoci Tm
jako funkcji . Rys. 2. ilustruje takie zalenoci cakowitych
wartoci parametru m, które s teoretycznie moliwe dla

Tabela 1. Parametry prostych okrelonych równaniem (6) dla TiN.
Table 1. Parameters of the best straight lines determined from the Eq. (6) for TiN.
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M
[-]

Zakres
temperatury
[K]

Wspóczynnik
korelacji, r
[-]

A
[Km-1m-1]

B
[Km]

1

300 - 623

0,9932

(1,433 ± 0,063)·106

-(0,330 ± 0.0280)

2

300 - 623

0,9824

(2,645 ± 0,191)·106

0,205 ± 0,085

3

300 - 623

0,9630

(3,862 ± 0,407)·106

0,674 ± 0,180

6

4

473 - 623
300 - 423

0,9976
0,9974

(8,772 ± 0,352)·10
(1,962 ± 0,081)·106

3,125 ± 0,194
0,242 ± 0,024

5

473 - 623
300 -423

0,9988
0,9979

(12,525 ± 0,665)·106
(1,880 ± 0,069)·106

4,903 ± 0,366
0,288 ± 0,020
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TiN. Uzyskane parametry prostych, wyznaczonych metod
najmniejszych kwadratów, zebrano w Tabeli 1.
Jak wynika z Tab. 1 najlepsz korelacj liniow uzyskano
dla parametru m = 5. Odpowiada to rozpraszaniu elektronów
odpowiadajcemu modelowi Blocha-Gruneisena [15]. Rys. 3.
ilustruje zaleno jako funkcja T5 . Punkty dowiadczalne
dobrze speniaj zaleno prostoliniow zarówno w zakresie
temperatur 300 - 425 K, jak i 425 - 673 K. W pobliu 425 K
wystpuje wyrana zmiana nachylenia najlepszej prostej.
Prawdopodobn przyczyn zmiany nachylenia prostej jest
zmiana mechanizmu rozpraszania noników prdu w temperaturach niszych co byo obserwowane dla cienkich warstw
TiN w zakresie temperatur 77 - 300 K [9] Analogiczny przebieg wykazuje dla materiau o skadzie TiN0,9, co zostao
zilustrowane na Rys. 4. W tym przypadku rezystancja jest ok.
1 rzd wielkoci wysza, co mona wyjani zwikszonym
nieuporzdkowaniem sieci (prawdopodobnie wakancje azotu
[20]), co z kolei powoduje wzrost rozpraszania elektronów.
Nachylenia prostych, dopasowanych metod najmniejszych kwadratów, dla TiN0,9 s bliskie do tych obserwowanych dla TiN. Fakt ten prowadzi do wniosku, e TiNx spenia
regu Matthienssen’a [15], która przewiduje, e rezystancja
stopów dwuskadnikowych R(T, x) wyraa si nastpujc
relacj:
R(T,x) = R(T) + R(x)

CIWO CI ELEKTRYCZNE AZOTKU TYTANU

TiNX (X = 1 I 0,9)

Rys. 3. Rezystywno jako funkcja T5 dla TiN.
Fig. 3. Resistivity as a function T5 for TiN.

(7)

gdzie: x oznacza koncentracj skadnika ‘rozpuszczonego’.
Zgodnie z relacj (7) naley oczekiwa , e:
(8)
Uwzgldniajc (3) i (8) naley oczekiwa , e proste ilustrujce zaleno temperaturow R(T) dla TiN oraz TiN0,9
bd równolege, co pozostaje w zgodzie z Rys. 4.

Wnioski

Rys. 4. Rezystywno jako funkcja T5 dla TiN oraz TiN0,9.
Fig. 4. Resistivity as a function T5 for TiN and TiN0.9.
[6]

Okrelono zaleno temperaturow rezystywnoci spieków TiN oraz TiN0,9. Stwierdzono, e w zakresie temperatur
300-673 K materiay te s stabilne w atmosferze powietrza.
Powyej 673 K nastpuje nieodwracalne ich utlenianie do
tlenoazotków. Rezystywno zmienia si z temperatur
zgodnie z teori Blocha-Gruneisena, u podstaw której ley
zaoenie o dominujcym udziale oddziaywa elektron-fonon
w rozpraszaniu noników prdu. Wpyw niestechiometrii
w podsieci azotowej jest zgodny z regu Matthienssen’a.

[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]

Podzikowanie
Praca wykonana w ramach projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyszego nr 3T08D05629.

[13]
[14]
[15]

Literatura

[16]
[17]

[1]
[2]

[18]

[3]
[4]
[5]

Savvides N.: Window B., J. Appl. Phys., 64, (1988), 225.
Durusoy H.Z., Duyar O., Aydinili A., Ay F.: Vaccum, 70, (2003),
21.
Wang J.M., Liu W.G., Mei T.: Ceram. Int., 30, (2004), 1921.
Tarniowy A., Mania R., Rekas M.: Thin Solid Films, 311, (1997),
93.
Trenczek-Zajc A., Ziemnicka M., Rkas M., Zakrzewska K.,
Radecka M.: Ceramika/Ceramics, 103/1, (2008), 113.

[19]
[20]

Kowalski K., Radecka M., Trenczek-Zajc A., Zakrzewska K.:
Mater. Res. Bull., (w druku)
Ba B., Piech R., Niewiara E., Ziemnicka M., Stobierski L.,
Kubiak W.W.: Electroanal., 20, (2008), 1655.
Williams W.S.: Int. J. Refract. Metals & Hard Mater., 17, (1999),
21.
Lal K., Meikap A.K., Chattopadhay S.K.,. Chatterjee S.K, Ghosh
M., Baba K., Hatada R.: Physica B, 307, (2001), 150.
Cuong N.D., Kim D.-J., Kang B.-D., Yoon S. –G.: Electrochem.
Solid State Lett., 9, (2006), G279.
Zhao G., Zhang T., Zhang T., Wang J., Han G.: J. Non-Cryst.
Solids, 354, (2008), 1272.
Ziemnicka M., Ba B., Stobierski L., Rkas M., Mater. Ceram./
Ceram. Mater., 61, [2], (2009), 125.
Ba B., Ziemnicka M., Soba P., Stobierski L., M. Rkas: Mater.
Ceram./Ceram. Mater., 61, [3], (2009), 182-185.
Weast R.C., Astle M. J., (Red.): CRC Handbook of chemistry
and physics, 60-th edition, CRC Press Inc., (1980), F-171.
Ziman J. M.: Electrons and phonons, Oxford University Press,
(1960), 334-420.
Wilson A.H.: Proc. R. Soc., London, 167, (1983), 580.
Volkenshlein N.V., Dyakina V.P., Startsev V.E.: Phys. Stat. Sol.
B, 57, (1973), K9.
A.K. Meikap, S.K. De, S. Chatterjee, Phys.Rev.B 49 (1994)
1054.
Lovchinov V.A., Mädge H., Christensen A.N.: Phys. Scripta, 25,
(1982), 649.
Levy F., Hones P., Sanjines P.E., Diserens M., Wiemer C.: Surf.
Coat. Technol., 120-121, (1999), 284.

i

MATERIA£Y CERAMICZNE / CERAMIC MATERIALS, 61, 3, (2009)

181

