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Streszczenie
Przedmiotem pracy jest opracowanie zcz kontaktowych pomidzy póprzewodnikowym materiaem termoelektrycznym CoSb3, a elektrod miedzian oraz dobór odpowiednich warstw ochronnych hamujcych procesy dyfuzji na granicy zcz.
Zcza CoSb3/Cu wytwarzane byy technik lutowania rezystancyjnego w atmosferze gazów ochronnych (90% Ar + 10% H2) z uyciem lutów Ag-Cu. Bariery dyfuzyjne (Ni, Mo, Cr80Si20) nanoszono metod rozpylania magnetronowego na elementy wykonane z polikrystalicznego CoSb3.
Mikrostruktur oraz skad chemiczny zcz badano za pomoc elektronowego mikroskopu skaningowego (SEM) z rentgenowskim analizatorem dyspersji energii EDX. Badania parametrów elektrycznych zcz kontaktowych takich jak rezystancja, charakterystyki prd-napicie, wykonano na specjalnie przygotowanym do tego celu stanowisku pomiarowym. Przeprowadzono pomiary wspóczynników rozszerzalnoci cieplnej materiau termoelektrycznego oraz lutowia.
Sowa kluczowe: materiay termoelektryczne, konwersja energii, lutowanie rezystancyjne

CoSb3/Cu JUNCTIONS WITH DIFFUSIVE BARRIERS OBTAINED BY
THE MAGNETRON SPUTTERING TECHNIQUE
The goal of the present work was to develop the junctions between CoSb3 semiconducting thermoelectric material and a copper electrode, as well as the selection of appropriate protective layers, which inhibit diffusion processes at a junctions area.
The CoSb3/Cu junctions were formed by resistance soldering technique in the protective atmosphere of 90% Ar + 10% H2, using Ag-Cu
based solders. Diffusion layers (Ni, Mo, Cr80Si20) were prepared by magnetron sputtering technique and deposited on polycrystalline element made of CoSb3. The microstructural properties and chemical compositions of the junction area were analyzed by a scanning electron
microscope (SEM) equipped with energy-dispersive X-ray analyzer (EDX). Measurements of electrical properties of the junctions such as
resistance and current–voltage characteristics were performed on an apparatus designed especially for this purpose. Thermal expansion
coef cients of the thermoelectric material and the solder were also characterized.
Keywords: Thermoelectric materials, Energy conversion, Resistance soldering

Wstp
Moduy termoelektryczne znajduj zastosowanie do konstrukcji generatorów termoelektrycznych (TEG) sucych do
bezporedniej konwersji energii cieplnej na energi elektryczn. Stosowane obecnie do ich wytwarzania materiay, oparte na domieszkowanym tellurku bizmutu (Bi2Te3) oraz tellurku antymonu (Sb2Te3), pozwalaj na uzyskanie niewielkiej
sprawno rzdu 5%, gównie z powodu ogranicze zwizanych z niskimi temperaturami trwaoci tych materiaów (do
500 K) [1,2]. Podniesienie sprawnoci generatorów TEG jest
jednak moliwe dziki zastosowaniu nowych rozwiza konstrukcyjnych przy jednoczesnym uyciu materiaów termoelektrycznych o wyszym zakresie temperatur pracy.
Sprawno urzdze termoelektrycznych zasadniczo
zaley od waciwoci elektrycznych i cieplnych materiaów,
które wyraane s zwykle poprzez wspóczynnik efektywnoci termoelektrycznej ZT:

(1)
gdzie: Į – wspóczynnik Seebecka, Ȝ – przewodnictwo cieplne, ı – przewodnictwo elektryczne materiau termoelektrycznego, Tr –rednia temperatura materiau.
Poniewa powysze parametry materiaowe zale od
temperatury to take wspóczynnik efektywnoci termoelektrycznej jest funkcj temperatury. Materiay termoelektryczne charakteryzuj si rónymi zakresami temperatur, przy
których ZT przyjmuje wystarczajco wysokie, z punktu widzenia aplikacyjnego, wartoci. Dlatego, aby poprawi wydajno konwersji energii cieplnej moduu termoelektrycznego mona go skonstruowa z rónych materiaów w taki
sposób, eby kady z nich pracowa w optymalnym dla siebie przedziale temperatur.
Na Rys. 1a przedstawiono schemat przykadowego wysokotemperaturowego segmentowego elementu termoelektrycznego typu n. Skada si on z dwóch materiaów termo-
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elektrycznych CoSb2,9Te0,1 oraz Bi2Te2,9Se0,1, umieszczonych
pomidzy zczami elektrycznymi oraz pytkami ceramicznymi. Zarówno na granicy zcza materia termoelektryczny – kontakt elektryczny, jak i na granicy zcza obu materiaów termoelektrycznych powinny by zastosowane bariery dyfuzyjne chronice materiay termoelektryczne przed
degradacj spowodowan dyfuzj skadników znajdujcych
si na granicy zcz.
Rysunek 1b przedstawia wyliczony, na podstawie danych dotyczcych przewodnictwa cieplnego materiaów,
pro l temperaturowy dla tego przykadowego elementu termoelektrycznego.

Celem podjtych bada byo opracowanie metody wytwarzania wysokotemperaturowego zcza pomidzy elektrod metaliczn a materiaem termoelektrycznym. Jako elementy wysokotemperaturowe wybrano materiay bazujce
na skutterudytach, do których naley m.in. domieszkowany
tellurem trójantymonek kobaltu (CoSb3). Materia ten wykazuje bardzo dobre parametry termoelektryczne w zakresie
temperatur 500–900K oraz dobre waciwoci mechaniczne. Poza tym, materiay bazujce na skutterudytach nale do jednej z najbardziej obiecujcych grup termoelektryków przeznaczonych do pracy w zakresie wysokich temperatur [3-6]. Jak dotd nie opracowano zcza CoSb3/elektroda o odpowiednich waciwociach elektrycznych, mechanicznych oraz chemicznych pomimo podejmowanych prac
w tej dziedzinie [7-10].

Cz eksperymentalna
Przygotowanie próbek

a)

b)
Rys. 1. Przykadowy segmentowy element termoelektryczny:
a) schemat z wyszczególnionymi materiaami typu n, b) obliczony
prol temperaturowy.
Fig. 1. Example of the segmented thermoelectric element: a) scheme
with specied n-type materials, b) calculated temperature prole.

Jak wspomniano, efektywno elementów termoelektrycznych zasadniczo zaley od waciwoci termoelektrycznych materiaów funkcjonalnych, ale te czynników konstrukcyjnych, do których naley zaliczy jako kontaktów pomidzy materiaami termoelektrycznymi a elektrodami. W odniesieniu do zcz wymaga si, aby materiay kontaktowe uyte do ich wytworzenia oraz bariery dyfuzyjne charakteryzoway si zarówno wysokim przewodnictwem elektrycznym,
jak i cieplnym. Dodatkowym wymaganiem stawianym materiaom kontaktowym jest zapewnienie dobrych waciwoci
mechanicznych zcz. Z tego powodu materiay kontaktowe
powinny midzy innymi posiada wspóczynniki rozszerzalnoci cieplnej zblione do wspóczynników rozszerzalnoci
czonych materiaów termoelektrycznych.
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Przygotowano nawaki czystych pierwiastków w ilociach
odpowiadajcych skadowi stechiometrycznemu CoSb3. Jako
materiay wyjciowe uyto proszki Co (99,9%, Sigma Aldrich)
oraz Sb (99,99%, Alfa Aesar), które nastpnie wymieszano w mynku mechanicznym. Syntez materiaów przeprowadzono w kwarcowych ampuach zamknitych pod próni. Pierwszy etap syntezy polega na ogrzaniu reagentów
do temperatury 1270K, któr utrzymywano przez 20 minut,
a nastpnie reagenty schodzono do 1020K i wygrzewano
przez 7 dni. Produkt reakcji zosta rozdrobniony w mo dzierzu agatowym. Nastpnie proszek ten zosta umieszczony
w gra towej matrycy (2 g na pastylk) i sprasowany na gorco w atmosferze argonu pod cinieniem 30 MPa w temperaturze 1070K. czny czas trwania procesu prasowania wynosi ok. 4 godz. Na Rys. 2a przedstawiono dla przykadu zdjcie otrzymanej pastylki CoSb3. Nastpnie próbki CoSb3 zostay zamknite w ampule kwarcowej czciowo wypenionej argonem (~0,5 atm.) i wygrzewane w 770K
przez 12 godz. oraz schodzone z szybkoci 1K/min w celu
likwidacji napre wasnych. Gsto próbek zostaa wyznaczona przy uyciu wagi hydrostatycznej (jako medium
zastosowano wod destylowan). Stwierdzono, e badane pastylki posiaday gsto blisk 99,3% gstoci teoretycznej. Analiz strukturaln i mikrostrukturaln przeprowadzono, odpowiednio, za pomoc dyfraktometru rentgenowskiego PHILIPS X’PERT PRO oraz mikroskopu skaningowego Scanning Electron Microscope – FEI NOVA NanoSEM
200, wyposaonego w analizator EDX (Electron Dispersive
X-Ray Spectroscopy). Korzystajc ze stanowiska NETZSCH
DIL 402 C, w zakresie temperatur 300–870K i w atmosferze
argonu, wyznaczono wspóczynnik rozszerzalnoci cieplnej
CoSb3 i stwierdzono, e wynosi on, CoSb3 = 9,9·10-6 [K-1].

Przygotowanie warstw
Warstwy penice rol barier dyfuzyjnych nanoszono na
pask wypolerowan powierzchni pastylek CoSb3 w próniowym stanowisku wyposaonym w wyrzutni magnetronow WMK-50 z wymiennymi katodami wykonanymi z odpowiednich materiaów (Ni, Mo lub Cr80Si20).
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Powoki molibdenowe oraz powoki niklowe, na pastylkach CoSb3, otrzymano w nastpujcy sposób. Pastylki
umieszczono na stoliku grzewczym i podgrzano je do temperatury ok. 570 K przy cinieniu 7,0·10-5 mbar. Do zasilania magnetronu uyto stabilizowanego zasilacza DORA POWER, podajcego impulsy o czstoci 160 kHz. Proces nanoszenia prowadzono przy nateniu prdu katodowego
0,70 A i mocy ok. 500 W, przy cinieniu argonu stabilizowanym na poziomie 4,5·10-3 mbar. W tych warunkach przecitna szybko nanoszenia warstwy wynosia ok. 40 nm/min.
Otrzymane powoki molibdenowe miay grubo ok. 2,5 m.
Grubo warstw niklowych nie przekraczaa 1 m.
Do wytworzenia powok chromowo-krzemowych konieczne byo wczeniejsze przygotowanie katody do wyrzutni magnetronowej zawierajcej 80% at. chromu i 20% at. krzemu. Katod wytworzono technik prasowania na gorco wymieszanych w odpowiednich proporcjach proszków Cr i Si.
Procedura nanoszenia powoki z tego materiau bya analogiczna do opisanej powyej. Warstwy o skadzie nominalnym Cr80Si20 nanoszono przy cinieniu argonu 5·10-3 mbar
przy prdzie katodowym 0,50 A i mocy 480 W. Temperatura na powierzchni pastylek wynosia ok. 530 K. Przy szybkoci nanoszenia wynoszcej 30 nm/min uzyskano warstwy
o gruboci ok. 1 m.
Przygotowane w ten sposób powoki posiaday wystarczajc przyczepno do podoa i mona je byo uy do
formowania zcz CoSb3/Cu.

Przygotowanie lutów
Do czenia materiaów wykorzystano dwa rodzaje redniotemperaturowych lutów bezoowiowych. W tym celu przygotowano odpowiednie nawaki pierwiastków (Tabela 1),
które nastpnie zamknito pod próni w ampuach kwarcowych. Syntez prowadzono w piecu koyskowym w temperaturze 1270 K przez 30 min. Luty oraz ich skady i temperatury topnienia zestawiono w Tabeli 1.

ROZPYLANIA MAGNETRONOWEGO

a)

b)

c)

Rys. 2. Zdjcia przedstawiajce przygotowane próbki: a) próbki
przed lutowaniem: A – CoSb3 (3 mm), B – folia lutu Ag28Cu72 (100 m),
C – elektroda miedziana (0,75 mm), b) próbka po procesie lutowania, c) próbka przygotowana do pomiarów elektrycznych oraz obserwacji mikroskopowych.
Fig. 2. Photographs of the prepared samples: a) samples before soldering: A – CoSb3 (3 mm), B – solder foil Ag28Cu72 (100 m), C – cooper electrode (0,75 mm), b) sample after soldering, c) the sample
prepared for electrical measurement and microscopic observation.

Tabela 1. Charakterystyka otrzymanych lutów.
Table 1. Characteristics of prepared solders.
Lut

Ag28Cu72

Ag30Cu60Sn10

Norma AWS/SFA

BAg-8

BAg-18

Skad – udzia wag. [%]

Cu-72; Ag-28

Cu-60; Ag-30;
Sn-10

Temperatura topnienia Tink [K]

1052

873

Temperatura topnienia Tkong [K]

1052

993

Lutowanie twarde [K]

1052

873-993

Otrzymane wlewki rozwalcowano lub odlano w postaci folii (~100 m dla lutu Ag28Cu72 oraz ~25 m dla lutu
Ag30Cu60Sn10 – Rys. 2a). Wyznaczony wspóczynnik rozszerzalnoci cieplnej dla lutu wynosi Ag30Cu60Sn10 = 20·10-6 [K-1].
Jako elektrody zastosowano krki miedziane o gruboci
0,75 mm i rednicy 10 mm (Rys. 2a). Wspóczynnik rozszerzalnoci cieplnej miedzi jest zbliony do lutu Ag30Cu60Sn10
i wynosi Cu = 16,8·10-6 [K-1].

Pomiary elektryczne
Do pomiarów elektrycznych przygotowano specjalne prostopadocienne próbki (Rys. 2c) o wymiarach ok.

a)

b)
Rys. 3. Schematy ukadów do pomiarów elektrycznych: a) charakterystyka prd-napicie, b) rezystancja zcz CoSb3/Cu.
Fig. 3. Scheme of set-up for electric measurements: a) currentvoltage characteristic, b) resistance of junctions CoSb3/Cu.
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1 × 1 × 4 mm. Pomiary charakterystyki prd-napicie oraz rezystancji zcz wykonano metod trójsondow na specjalnie
przygotowanym do tego celu stanowisku pomiarowym z ruchom sond pomiarow. Schematy ukadów pomiarowych
przedstawiono na Rys. 3. Badania rezystancji zcz wykonywane byy metod zmiennoprdow (f = 50 Hz), w celu
wyeliminowania efektów termoelektrycznych, przy gstoci
prdu ok. 0,3 A mm-2.

Wyniki bada
Mikrostruktura
Rysunek 4 przedstawia mikrofotogra e pocze CoSb3/
Cu, w których zastosowano warstwy dyfuzyjne Ni i Mo.
W celu zbadania skadu chemicznego wykonano jednoczenie liniow analiz (EDX) w poprzek zcza.
Z obserwacji mikrostruktury zcz przedstawionych na
Rys. 4 wynika, e s one jednorodne i nie posiadaj spka. Niemniej jednak analiza EDX (Rys. 4a) nie wykazaa
obecnoci naniesionej warstwy Ni. Mona przypuszcza, e
zostaa ona cakowicie rozpuszczona w lutowiu [11]. W warstwie CoSb3 widoczne s skadniki lutu (Cu, Sn i Ag), które
wdyfundoway na gboko co najmniej 50 μm.
W przypadku zcza z barier z Mo (Rys. 4b) mona dostrzec wyra ne niecigoci tej warstwy. Przypuszcza si, e
bariera dyfuzyjna moga ulec spkaniu podczas procesu lutowania z powodu duej rónicy we wspóczynnikach rozszerzalnoci cieplnej Mo w stosunku do CoSb3 (odpowiednio 5,1·10-6 K-1 i 9,9·10-6 K-1). Tak jak w przypadku zcza
z warstw niklow stwierdzono, e skadniki lutowia s obecne w niewielkich ilociach w materiale termoelektrycznym.

a)

b)
Rys. 5. Zcze z powok chromowo-krzemow: a) przekrój poprzeczny zgadu rozwarstwionego zcza CoSb 3/Cr 80Si 20/Ag30Cu60Sn10/Cu, b) fotograa ukazujca rozwarstwion próbk.
Fig. 5. Junction with the chromium-silica layer: a) cross section of
delaminated junction CoSb3/Cr80Si20/Ag30Cu60Sn10/Cu, b) photo which
shows delaminated sample.

a)

Rysunek 5 przedstawia zdjcia zcz z powok chromowo-krzemow. Powoka ta jest jednolita i dobrze przylega do
lutowia. Natomiast przekrój poprzeczny uwidacznia wyra ne rozwarstwienie (pknicie) pomidzy t warstw a materiaem termoelektrycznym. wiadczy to o tym, e powoka chromowo-krzemowa cechuje si sab przyczepnoci
po lutowaniu pomimo dobrej przyczepnoci do podoa bezporednio po jej naniesieniu.

Waciwoci elektryczne zcz
b)
Rys. 4. Przekrój poprzeczny zgadów dla zcz: a) CoSb3/Ni/
Ag30Cu60Sn10/Cu, b) CoSb3/Mo/Ag30Cu60Sn10/Cu oraz prole rozkadu pierwiastków.
Fig. 4. Cross section of the junctions: a) CoSb3/Ni/Ag30Cu60Sn10/
Cu, b) CoSb3/Mo/Ag30Cu60Sn10/Cu and proles of elements concentration.
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Mied , zaraz po srebrze, charakteryzuje si drugim co do
wielkoci przewodnictwem elektrycznym ( Cu = 9,6·106 S·m-1)
oraz cieplnym ( Cu = 401 Wm1K1). Z tych wanie powodów
zostaa wybrana na materia, z którego wykonano elektrody.
Wykonano pomiary charakterystyk prd-napicie dla wykonanych zcz Cu–materia termoelektryczny. Na Rys. 6
przedstawiono przykadow charakterystyk zcza CoSb3/
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Mo/Ag30Cu60Sn10/Cu. Liniowa zaleno mierzonego spadku napicia od pyncego prdu wskazuje na to, e otrzymane poczenie posiada charakter omowy.

Rys. 6. Charakterystyka prd-napicie zcza CoSb 3/Mo/Ag30Cu60Sn10/Cu.
Fig. 6. Current–voltage characteristics of CoSb3/Mo/Ag30Cu60Sn10/
Cu junction.

ROZPYLANIA MAGNETRONOWEGO

mieci si w zakresie od 0,3 do 0,37 ·mm. Dodatkowo liniowy charakter zalenoci rezystancyjnych potwierdza jednorodno badanych materiaów. Przesunicia wzgldem pocztku osi y wynikaj z rónych rezystancji styku elektrycznego (Rs = 0,1 – 0,3 ), wykonanego w tym przypadku przy
uyciu przewodzcej pasty srebrowej.
Z Rys. 7b wynika, e adna z wykonanych barier nie
zapewnia wystarczajcej ochrony przed dyfuzj materiau lutu w gb materiau termoelektrycznego. Wskazuje na
to znaczcy spadek rezystancji waciwej materiau termoelektrycznego w obszarze zcza z ok. 0,32 ·mm do wartoci Rw ~0,10-0,14 ·mm. Pomiary elektryczne materiaów
wskazuj, e degradacja waciwoci elektrycznych materiau siga gbokoci nawet 2 mm (Rys. 7). Naley zauway, e pomimo zmian rezystancji waciwej materiaów
termoelektrycznych wykonane zcza wykazuj si bardzo
maym oporem elektrycznym (Rs < 0,01 ), co jest zgodne
z zamierzeniami.

Wnioski
Opracowano metod wytwarzania zcz CoSb3/Cu o dobrych waciwociach mechanicznych i elektrycznych. Wykonane zcza wykazuj zgodnie z zaoeniami bardzo nisk
rezystancj (< 0,01 ) oraz omowy charakter przewodzenia.
Badania analizy rozkadu pierwiastków, jak i wyniki pomiarów elektrycznych wykazay, e podczas lutowania nastpia dyfuzja skadników w gb materiau termoelektrycznego. Bariery niklowa ani molibdenowa nie zabezpieczyy powierzchni CoSb3, a warstwa Cr80Si20 wykazaa si zbyt
ma przyczepnoci mechaniczn.
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