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Streszczenie
Metoda van der Pauwa zostaa wykorzystana do okrelenia rezystywnoci elektrycznej ceramiki TiN i TiN0,9 w zakresie temperatur
300-1000 K. Stwierdzono, e w zalenoci od skadu chemicznego pokazuje ona albo waciwoci metaliczne albo póprzewodnikowe.
Procesowi utleniania towarzysz przejcia metal  póprzewodnik (w przypadku TiN) i póprzewodnik  metal (w przypadku TiN0,9).
Sowa kluczowe: tlenoazotki tytanu, utlenianie, waciwoci elektryczne, przejcie póprzewodnik-metal

EFFECT OF OXIDATION ON ELECTRICAL PROPERTIES OF TiNX (x = 0.9 & x = 1.0)
The van der Pauw method has been applied to determine electrical resistivity of TiN and TiN0.9 ceramics in the temperature range of
300-1000 K. It was found, that depending on chemical composition materials show either metallic or semiconducting properties. Transitions
metal  semiconductor (for TiN) and semiconductor  metal (case TiN0,9) accompany to the oxidation process.
Keywords: Titanium oxynitrides, Oxidation, Electrical properties, Semiconductor - metal transition

Wstp
W okresie ostatnich 10-ciu lat tlenoazotki (ang. oxynitrides) metali przejciowych wzbudzaj szerokie zainteresowanie z powodu ich uytkowych waciwoci mechanicznych
oraz opto-elektronicznych [1-3]. Sporód nich, tlenoazotki
tytanu s czsto stosowane jako warstwy ochronne, gdy
charakteryzuj si one lepszymi parametrami ni proste
tlenki czy azotki [4, 5].
Odkrycie przez Asahi i wsp. [6] wysokiej absorpcji wiata
widzialnego przez TiO2 domieszkowanego azotem, znacznie
wzmogo to zainteresowanie [7-10]. Badania objy gównie
okrelenie waciwoci fotokatalitycznych i optycznych [6-10]
oraz strukturalnych [4, 8, 11-13], natomiast brak jest prac
okrelajcych ich waciwoci elektryczne.
Celem niniejszej pracy jest okrelenie rezystancji
elektrycznej materiaów TiN i TiN0,9 nieutlenianych oraz ich
rezystancji po czciowym utlenieniu w zakresie temperatur
300-1000 K.

Opis eksperymentu
Preparatyka azotków tytanu
Proszki azotku tytanu otrzymano metod propagacji fali
cieplnej w komorze cinieniowej w atmosferze azotu. ródem tytanu by metaliczny proszek o uziarnieniu 325 mesh.
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Szczegóowy opis metody otrzymywania jak równie wyniki
bada skadu fazowego oraz mikrostruktury zosta podany
w pracy [14].

Pomiary elektryczne
Do bada uyto spieków w ksztacie pastylek o rednicy
10 mm i gruboci ok. 3 mm. Rezystancj wyznaczano metod van der Pauwa. Zasada pomiaru t metod oparta jest
na pomiarze nate prdu i napi stosujc 4 punktowe
elektrody oznaczone jako A, B,C i D na Rys. 1. Rezystywno próbki (opór elektryczny waciwy, ang. resistivity)
okrelono z zalenoci [15, 16]:
(1)
gdzie: jest konduktywno (przewodnictwo elektryczne
waciwe); natomiast RAB,CD wylicza si ze wzoru:
(2)
gdzie: (VD-VC) oznacza rónic potencjaów pomidzy punktami D i C, a IAB natenie prdu w obwodzie elektrycznym
obejmujcym punkty D i C. Analogicznie wyznaczono warto RBC,DA. Gdy obie wartoci RAB,CD oraz RBC,DA róni si
nieznacznie, wówczas warto parametru f mona przybliy
wyraeniem:
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(3)
Pomiary wykonywano w aparaturze, której schemat
przedstawia Rys. 1., stosujc prd stay, w atmosferze powietrza w zakresie temperatur 300 < T < 1000 K.

Rys. 2. Rezystywno jako funkcja temperatury dla TiN, 1 – próbka
nieutleniana; 2 – próbka po kilku cyklach wygrzewania w powietrzu.
Fig. 2. Electrical resistivity vs. temperature of TiN, 1 – as prepared
sample; 2 – sample after several heating runs in air.

Rys. 1. Schemat obwodu elektrycznego do wyznaczania rezystywnoci metod van der Pauwa.
Fig. 1. Schematic design of the electrical circuit for determination of
resistivity by the van der Pauw metod.

Wyniki pomiarów
Rys. 2. i 3. ilustruj temperaturowe zalenoci rezystywnoci , odpowiednio, dla TiN oraz TiN0,9, odpowiednio.
Krzywe 1 wyznaczono dla próbek nieutlenianych, natomiast
krzywe 2 dla próbek po 3. do 5. cyklach pomiarowych obejmujcych ich wygrzewanie w atmosferze powietrza. Ilo
cykli dobierano tak, aby dalsze utlenianie nie powodowao
istotnych zmian rezystywnoci. W przypadku TiN (Rys. 2.)
próbka nieutleniana (krzywa 1) wykazuje agodny wzrost
z temperatur w zakresie 300 < T < 650 K. Szczegóowa analiza tego przebiegu wykazaa, e jest on zgodny z teoretyczn
zalenoci: R t 4 suszn dla przewodnictwa metalicznego
[17]. Powyej 650 K obserwuje si niemonotoniczne zmiany
rezystywnoci, które przypisa mona procesowi utleniania
TiN. Po kilku cyklach wygrzewania i schadzania zaleno
od T ilustruje krzywa 2. Mona zauway , e rezystancja
wzrosa ok. 2.-3. rzdów wielkoci, a jej zaleno od temperatury jest malejca, co jest typowe dla póprzewodników.
Rys. 3 ilustruje analogiczne przebiegi dla próbki TiN0,9.
W tym przypadku zarówno wzajemne pooenie krzywych
1 i 2 jak i ich trendy s przeciwne ni dla próbki TiN. Próbka
nieutleniana (krzywa 1) wskazuje na przewodnictwo póprzewodnikowe, a utleniona (krzywa 2) na metaliczne, które
podobnie jak dla TiN zmienia si zgodnie z regu: R t T5
suszn dla przewodnictwa metalicznego [17].

Dyskusja wyników
Azotek tytanu, TiN, w atmosferze powietrza, zgodnie
z termodynamik jest materiaem niestabilnym, ulegajcym
utlenieniu. Rys. 4. ilustruje graﬁcznie zaleno G(p(O2),T)
reakcji:

Rys. 3. Rezystywno jako funkcja temperatury dla TiN 0,9 ,
1 – próbka nieutleniana; 2 – próbka po kilku cyklach wygrzewania
w powietrzu.
Fig. 3. Electrical resistivity vs. temperature of TiN0.9, 1 – as prepared
sample; 2 – sample after several heating runs in air.

TiN + O2  TiO2 + ½N2

(4)

Jak wida , G przyjmuje wartoci ujemne, nawet dla
tak ekstremalnych warunków, zapobiegajcym utlenianiu,
jak: p(N2) = 0,1 MPa i p(O2) = 10-20 Pa. Wynika std, e wzajemne wystpowanie faz TiN – TiO2, jak równie produktów
porednich utleniania, jest zdeterminowane kinetyk reakcji.
Zgodnie z ogólnymi reguami kinetyki reakcji naley oczekiwa wzrostu podatnoci TiN na utlenianie ze wzrostem
temperatury. Zgodnie z badaniami strukturalnymi Churpina
i wsp. [11] produktami utleniania TiN s kolejno: tlenoazotki
Ti(N,O) oraz tlenki tytanu: TiO, Ti2O3, Ti3O5, TiO2-anataz
oraz TiO2-rutyl.
Rys. 5. i 6. ilustruj zalenoci przewodnictwa elektrycznego, , jako funkcja temperatury, w ukadzie wspórzdnych
Arrheniusa, dla póprzewodnikowych form: TiN (po utlenianiu) oraz TiN0.9 (przed utlenianiem). Punkty dowiadczalne
do dobrze speniaj zaleno liniow. Zakadajc, e
przewodnictwo elektryczne jest okrelone samoistnym zdefektowaniem elektronowym, naley oczekiwa nastpujcej
zalenoci:
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Rys. 4. Zaleno G od temperatury i p(O2) oraz p(N2) = 0,1 MPa
dla reakcji utleniania TiN do TiO2.
Fig. 4. G of the TiN oxidation to TiO2 vs. temperature and p(O2)
at p(N2) = 0,1 MPa.

Rys. 6. Wykres Arrheniusa dla TiN0,9.
Fig. 6. Arrhenius plot of TiN0,9.

Wnioski
Okrelono zaleno temperaturow rezystywnoci spieków TiN oraz TiN0,9. Zaobserwowano cakowicie odmienne
efekty zmian wasnoci elektrycznych towarzyszce procesowi utleniania obu próbek.
W przypadku TiN stwierdzono, e w zakresie temperatur
300-673 K jest on stabilny w atmosferze powietrza. Powyej
673 K nastpuje nieodwracalne utlenianie do tlenoazotku.
Procesowi utleniania towarzyszy przejcie metal  póprzewodnik. Póprzewodnikowy produkt – czciowego – utleniania posiada przerw wzbronion Eg = 0,196 ± 0,010 eV.
TiN0,9 pocztkowo wykazuje waciwoci pólprzewodnikowe z Eg = 0,146 ± 0,030 eV, a nastpnie podczas utleniania
nastpuje przejcie póprzewodnik  metal. Fakt ten mona
wyjani porzdkowaniem podsieci azotowej wskutek wbudowywania si w ni atomów tlenu.

Rys. 5. Wykres Arrheniusa dla póprzewodnikowej formy Ti(O,N).
Fig. 5. Arrhenius plot of the semiconducting form Ti(O,N).

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

(5)

Literatura
gdzie, o – staa, niezalena od temperatury, k – staa
Boltzmanna, Eg – szeroko póprzewodnikowej przerwy
wzbronionej. Wyznaczone z wykresów na Rys. 5. i Rys. 6.
wartoci Eg wynosz odpowiednio: (0,196±0,010) eV oraz
(0,146±0,030) eV.
Interesujcym wynikiem wydaje si zjawisko utleniania
TiN0,9. Jak pokazano na Rys. 3., nieutleniany materia wykazuje wasnoci póprzewodnikowe, natomiast w trakcie
utleniania nastpuje przejcie: póprzewodnik  metal. Efekt
ten mona wyjani stopniowym wzrostem uporzdkowania
w sieci TiN. Materia nieutleniony wykazuje znaczne nieuporzdkowanie wskutek odstpstwa od stechiometrii (niedobór
azotu, realizowany wystpowaniem wakancji azotowych).
W trakcie utleniania wakancje te s wypeniane atomami
tlenu, co prowadzi do zmniejszenia zdefektowania, a tym
samym pojawienia si przewodnictwa metalicznego.
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