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Проведено дослiдження залежностей коефiцiєнта Холла RH та коефiцiєнта
Зеєбека S вiд складу твердих розчинiв PbTe-Sb2Te3 (0 - 6 мол.% Sb2Te3)
за кiмнатної температури. Встановлено, що при введеннi Sb2Te3 у телу-
рид свинцю при концентрацiї ∼0.15 мол.% Sb2Te3 вiдбувається змiна типу
провiдностi з дiркового на електронний, в iнтервалi складiв 0.25 - 1 мол.%
Sb2Te3 RH та S зменшуються i пiсля цього перестають змiнюватися при
подальшому зростаннi концентрацiї Sb2Te3. Проаналiзовано можливi меха-
нiзми дефектоутворення, що призводять до наявних концентрацiйних зале-
жностей S та RH .

Ключовi слова: твердi розчини PbTe-Sb2Te3, склад, коефiцiєнт Холла,
концентрацiя носiїв заряду, коефiцiєнт Зеєбека.

В останнiй час серед рiзних напрямкiв енергетики все бiльше уваги придiляється
дослiдженням в областi термоелектричного (ТЕ) перетворення енергiї. Однiєю з го-
ловних задач термоелектрики є збiльшення ТЕ-добротностi матерiалiв ZT = S2σ/λ
(S - коефiцiєнт Зеєбека, σ - електропровiднiсть, λ - теплопровiднiсть).

Телурид свинцю та твердi розчини на його основi вiдносяться до числа перспе-
ктивних середньотемпературних ТЕ-матерiалiв, що використовуються при виготов-
леннi термогенераторiв [1,2]. Легування телуриду свинцю домiшкою Sb2Te3 призво-
дить до зниження теплопровiдностi [5,7-10,12] i це стимулює детальнiше вивчення
кiнетичних властивостей i механiзмiв дефектоутворення у напiвпровiдникових твер-
дих розчинах PbTe-Sb2Te3.

Дослiдження впливу домiшки сурми на властивостi PbTe проводилося у робо-
тах [3-12], але автори придiляли увагу або потрiйним сполукам, що утворюються в
системi PbTe-Sb2Te3 [11,12], тобто великим концентрацiям Sb, або дуже малим кон-
центрацiям домiшки (вiд 0.3 до 1 мол.% Sb2Te3 ) [5,7-10]. Iнтервал складiв 0 - 5 мол.%
Sb2Te3 дослiджувався у роботi [3], але електрична дiя домiшки та концентрацiйнi
залежностi ТЕ-властивостей детально не вивчалися.

Введення у PbTe домiшки у виглядi Sb2Te3 не повинно викликати змiну концен-
трацiї носiїв заряду, оскiльки домiшка є нейтральною сполукою. Однак у роботi [3]
показано, що концентрацiя носiїв заряду зростає в iнтервалi концентрацiй 0.5 - 1.5
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мол.% Sb2Te3, але вплив домiшки дослiджувався з великим кроком за концентрацi-
єю. Тому цiкаво детальнiше дослiдити вплив домiшки Sb2Te3 на концентрацiю носiїв
заряду.

Мета даної роботи - дослiдження впливу домiшки сурми, що вводиться у виглядi
сполуки Sb2Te3, на концентрацiю носiїв заряду n та коефiцiєнт Зеєбека S телуриду
свинцю.

Синтез сплавiв PbTe-Sb2Te3 в iнтервалi концентрацiй 0 - 6 мол.% Sb2Te3 нами
проводився з високочистих елементiв - свинцю, сурми та телуру. Зразки виготовля-
лися методом прямого сплавлення вихiдних компонентiв, пiсля чого їх завантажува-
ли у кварцовi ампули та вакуумували до ∼1·10−3 Па. Пiсля синтезу зразки пiддава-
лись термiчнiй обробцi - гомогенiзуючий вiдпал протягом 260 годин за температури
770 К iз наступним охолодженням печi до кiмнатної температури. Коефiцiєнт Холла
RH визначався методом постiйного струму та постiйного магнiтного поля (iндукцiя
B = 1 Тл, I = 100 мА), а коефiцiєнт Зеєбека S - компенсацiйним методом вiдносно
мiдi. Похибка вимiрювань не перевищувала ±5%.

Вихiдний стехiометричний PbTe мав такi параметри: концентрацiя дiрок p =
3.3·1017 см−3, коефiцiєнт Зеєбека S = 250 мкВ·К−1.
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Рис. 1: Залежнiсть коефiцiєнта Холла RH

вiд вмiсту Sb2Te3 у твердих розчинах PbTe-

Sb2Te3 за кiмнатної температури.
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Рис. 2: Залежнiсть концентрацiї електронiв

n вiд вмiсту Sb2Te3 в n- областi твердих роз-

чинiв PbTe-Sb2Te3 за кiмнатної температу-

ри.

На рис.1 представлена залежнiсть коефiцiєнта Холла твердих розчинiв PbTe-
Sb2Te3 вiд складу. При концентрацiї ∼0.15 мол.% Sb2Te3 тип носiїв заряду змiнює-
ться з дiркового на електронний, на дiлянцi 0.25 - 1 мол.% Sb2Te3 коефiцiєнт Холла
знижується, пiсля чого при подальшому зростаннi концентрацiї Sb2Te3 зберiгає пра-
ктично постiйне значення.

За даними вимiрювань ефекту Холла була розрахована концентрацiя носiїв за-
ряду. Оскiльки дослiджуванi зразки виродженi i в них переважає один тип носiїв
заряду (n-тип), то концентрацiя носiїв розраховується за формулою [2]
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n =
1

e ·RH
, (1)

де e - заряд електрона, RH - коефiцiєнт Холла.
Залежнiсть концентрацiї носiїв заряду вiд вмiсту легуючої домiшки зображена

на рис.2. Видно, що в iнтервалi складiв 0.25 - 1 мол.% Sb2Te3 спостерiгається збiль-
шення концентрацiї носiїв заряду, пiсля чого n зберiгає постiйне значення.

Введення домiшки у виглядi сполуки Sb2Te3 в телурид свинцю можна розгля-
дати як два процеси: 1) замiщення атомiв свинцю атомами сурми; 2) введення на-
длишкових атомiв телуру. В iдеальному випадку, коли атоми сурми добудовують
катiонну пiдгратку, а атоми телуру - анiонну i атоми сурми проявляють таку ж
саму валентнiсть, як i в сполуцi Sb2Te3, при замiщеннi кожний атом сурми додає
один електрон до зони провiдностi, виступаючи донором. Атом телуру, добудовуючи
анiонну пiдгратку, створює вакансiю у катiоннiй пiдгратцi. Iз цих мiркувань випли-
ває, що вздовж розрiзу PbTe-Sb2Te3 повинна реалiзовуватися схема замiщення:

3Pb2+ = 2Sb3+ + VPb, (2)

де VPb - нейтральна вакансiя, що утворюється у катiоннiй пiдгратцi, i повинна вiдбу-
ватися компенсацiя заряду. Отже, концентрацiя носiїв заряду при введеннi легуючої
домiшки не повинна змiнюватися.

Аналiз графiка залежностi концентрацiї носiїв заряду вiд вмiсту легуючої домi-
шки показав, що на дiлянцi 0.5 - 1 мол.% Sb2Te3 iдеальна схема замiщення (2) не
реалiзується i на один атом сурми припадає ∼0,08 носiїв заряду, що свiдчить про
складнiший механiзм дефектоутворення.

Можна припустити, що при малих концентрацiях легуючої домiшки зростання
концентрацiї носiїв заряду пов’язано з такими факторами: 1) атоми телуру час-
тково займають вакансiї, якi утворюються у катiоннiй пiдгратцi; 2) атоми сурми
замiщують атоми свинцю не у вузлах решiтки, а вкорiнюються у мiжвузловини та
проявляють при цьому максимально можливу валентнiсть +5.

При подальшому збiльшеннi концентрацiї легуючої домiшки (бiльше нiж ∼1
мол.%) зростає ймовiрнiсть мiжiонної взаємодiї, що може призводити до утворення
електронейтральних комплексiв типу Sb2Te3 i пiсля ∼1 мол.% Sb2Te3 концентрацiя
носiїв заряду n перестає змiнюватися зi збiльшенням концентрацiї домiшки.

Така поведiнка концентрацiї носiїв заряду вiд вмiсту сполуки Sb2Te3 у твер-
дих розчинах PbTe-Sb2Te3 пiдтверджується також i з вимiрiв коефiцiєнта Зеєбека
(рис.3). На рис. 3 наведена залежнiсть коефiцiєнта Зеєбека вiд вмiсту Sb2Te3. В iн-
тервалi концентрацiй 0.25 - 1 мол.% Sb2Te3 вiдбувається зменшення значень S i,
надалi, пiсля 1 мол.% Sb2Te3 коефiцiєнт Зеєбека перестає змiнюватись. У випад-
ку сильного виродження зв’язок мiж коефiцiєнтом Зеєбека та концентрацiєю носiїв
заряду виражається формулою [2]

S = (r +
3

2
) ·

2 · π2/3
· k2 · T ·m∗

35/3 · e · ~2 · n2/3
, (3)

де r - коефiцiєнт, що вiдповiдає за механiзм розсiювання, m∗ - ефективна маса еле-
ктронiв, n - їхня концентрацiя. Iз формули (3) видно, що S зменшується зi збiльше-
нням концентрацiї.
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Рис. 3: Залежнiсть коефiцiєнта Зеєбека S вiд вмiсту Sb2Te3 у твердих розчинах PbTe-Sb2Te3
за кiмнатної температури.

Висновки

Аналiз концентрацiйних залежностей коефiцiєнта Холла та коефiцiєнта Зеєбека
твердих розчинiв PbTe-Sb2Te3 в iнтервалi концентрацiй 0 - 6 мол.% Sb2Te3 дозволяє
зробити такi висновки:

1) при концентрацiї ∼0.15 мол.% Sb2Te3 вiдбувається змiна типу провiдностi но-
сiїв заряду;

2) в iнтервалi концентрацiй 0.25 - 1 мол.% Sb2Te3 вiдбувається зростання концен-
трацiї електронiв, що iмовiрно пов’язано зi складнiшими процесами дефектоутворе-
ння, нiж просте замiщення у катiоннiй пiдгратцi;

3) пiсля ∼1 мол.% Sb2Te3 концентрацiя носiїв заряду перестає змiнюватися, що
може пояснюватися утворенням електронейтральних комплексiв типу Sb2Te3;

4) отриманi результати слiд враховувати при використаннi твердих розчинiв
PbTe-Sb2Te3 при виготовленнi термогенераторiв.
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THE THERMOELECTRIC PROPERTIES OF PbTe-Sb2Te3 SOLID
SOLUTIONS

A. Bondarenko, O. Vodorez, E. Rogacheva

National Technical University “Kharkov Politechnic Institute”

Frunze St. 21, Kharkov, 61002

bondarenko-sasha@bk.ru

The concentration dependences of Hall coefficient RH and Seebeck coefficient S
for PbTe-Sb2Te3 solid solutions (0 - 6 mol.% Sb2Te3) at room temperature were
investigated. It was established that the process of lead telluride doping with
Sb2Te3 led to a change in the sign of charge carrier from positive to negative.
It was shown that at low dopant concentrations (up to 1 mol.% Sb2Te3), the
charge carrier concentration n increased and after ∼1 mol.% Sb2Te3, n did not
change. The mechanisms of defect formation which may lead to the observed
phenomena were analyzed.

Key words: PbTe-Sb2Te3 solid solutions, composition, Hall coefficient, charge
carrier concentration, Seebeck coefficient

ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ
РАСТВОРОВ PbTe-Sb2Te3

А. Бондаренко, О. Водорез, Е. Рогачева

Национальный технический университет “Харьковский

политехнический институт”,
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Выполнены исследования зависимостей коэффициента Холла RH и коэф-
фициента Зеебека S от состава твердых растворов PbTe-Sb2Te3 (0 - 6 мол.%
Sb2Te3) при комнатной температуре. Установлено, что при введении Sb2Te3
в теллурид свинца при концентрации ∼0.15 мол.% Sb2Te3 происходит смена
типа проводимости с дырочного на электронный, в интервале составов 0.25
- 1 мол.% Sb2Te3 RH и S уменьшаются и после этого перестают изменяться
при дальнейшем увеличении концентрации Sb2Te3. Проанализированы во-
зможные механизмы дефектообразования, которые приводят к полученным
концентрационным зависимостям S и RH .

Ключевые слова: твердые растворы PbTe-Sb2Te3, состав, коэффициент
Холла, концентрация носителей заряда, коэффициент Зеебека.


