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Отримано температурнi залежностi теплопровiдностi напiвпровiдникових
твердих розчинiв PbTe-PbSe (0 – 3 мол.% PbSe) в iнтервалi 170 – 670 К.
Встановлено, що всi кривi мають спiльний екстремальний характер з мiнiмумом в областi температур 400 – 450 К. Проведено оцiнку внескiв фотонної, електронної, бiполярної та граткової складових у загальну теплопровiднiсть. Розраховано степеневий коефiцiєнт у температурнiй залежностi
теплопровiдностi. Залежнiсть степеневого коефiцiєнту вiд вмiсту PbSe має
немонотонний характер, який пояснюється наявнiстю фазового переходу вiд
розбавлених до концентрованих твердих розчинiв.
Ключовi слова: твердi розчини PbTe-PbSe, теплопровiднiсть, температурна залежнiсть, бiполярна дифузiя, степеневий коефiцiєнт
Використання напiвпровiдникових матерiалiв у термоелектричних перетворювачах енергiї створює особливi вимоги до їх властивостей. Значна увага придiляється
значенню величин, якi визначають термоелектричну добротнiсть матерiалу,
σ
ZT = S 2 T ,
λ
де S – коефiцiєнт Зеєбека, σ - електропровiднiсть, λ - теплопровiднiсть, Т - абсолютна температура. Це пов’язано з тим, що ККД термоелектричного перетворювача
безпосередньо зумовлюється значенням ZT (сумiсно з прикладеним до модуля градiєнтом температур). ККД термоелектричного перетворювача визначається формулою
√
TC − TH
1 + ZT − 1
√
,
η=
C
TH
1 + ZT + TTH
де TH , TC – температури вiдповiдно гарячого та холодного спаїв [1]. Серед найбiльш
перспективних термоелектричних матерiалiв особливо вирiзняють напiвпровiдниковi сполуки IV-VI та твердi розчини на їх основi. Твердi напiвпровiдниковi розчини
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PbТe-PbSe належать до перспективних середньотемпературних термоелектричних
матерiалiв, якi знайшли широке застосування на практицi.
Вiдомо, що сполуки PbTe та PbSe утворюють мiж собою неперервний ряд твердих розчинiв. За нормальних умов це iзоструктурнi iзовалентнi псевдобiнарнi сплави, якi кристалiзуються у решiтку типу NaCl зi структурним типом Fm3m. Пiд час
утворення твердого розчину атоми Se замiщують атоми Te на їх позицiях у решiтцi.
Отже, слiд очiкувати монотонної змiни властивостей зазначених твердих розчинiв
при збiльшеннi концентрацiї легуючої домiшки [2].
З iншого боку, останнiм часом з’явилися повiдомлення про наявнiсть концентрацiйних аномалiй кiнетичних властивостей у зазначених твердих розчинах при
малому вмiстi PbSe [3-5]. Це привертає увагу до детального дослiдження теплових
властивостей в iнтервалi малих концентрацiй PbSe.
Теплопровiднiсть є одним iз найважливiших параметрiв, якi визначають ZT , а
звiдси й ККД термоелектичного перетворювача. Незважаючи на те, що теплопровiднiсть твердих розчинiв PbTe-PbSe дослiджувалася у рядi робiт, детального дослiдження властивостей цих твердих розчинiв у вузькому концентрацiйному iнтервалi
(0 - 3 мол. % PbSe) ще не проводилося [6-10].
Метою цiєї роботи є детальне дослiдження температурних залежностей теплопровiдностi сплавiв PbTe-PbSe у концентрацiйному iнтервалi 0 – 3 мол. % PbSe.
Синтез твердих розчинiв рiзного складу здiйснювався шляхом прямого сплавляння
високочистих елементiв у вакуумованих кварцових ампулах за температури 1300 К
протягом ∼ 5 – 6 годин i подальшого вiдпалу при 870 К протягом 200 годин. Iз литих вiдпалених сплавiв методом гарячого пресування (T = 670 К, тиск 4 т/см2 , час
витримки 10 с, ступiнь дисперсностi порошкiв ∼ 200 мкм.) було виготовлено десять
зразкiв цилiндричної форми (0, 0.2, 0.4, 0.5, 0.7, 1.2, 1.6, 2.0, 2.3, 3.0 мол.% PbSe),
якi далi вiдпалювались за температури 770 К протягом 260 годин. Пiсля вiдпалу
зразки полiрували з обох бокiв (параметр шорсткостi Rz=0.63). Теплопровiднiсть λ
вимiрювалась методом динамiчного калориметра за допомогою тепломiра IТ-λ-400 в
температурному дiапазонi 170 – 670 К. Електропровiднiсть σ вимiрювалась чотиризондовим методом за кiмнатної температури. Точнiсть вимiрювань σ та λ складала
±5%.
Для зразкiв усiх десяти складiв були одержанi температурнi залежностi теплопровiдностi в iнтервалi температур 170 – 670 К . З’ясовано, що всi вони мають
спiльний характер – це кривi з мiнiмумом в iнтервалi 400 – 450 К. Значення температури переходу до власної провiдностi не залежить вiд складу зразка. Як приклад
на рис. 1 наведено шiсть iз них.
На рис. 2 наведено температурнi залежностi λ для двох вимiрювань зразка iз
вмiстом 0.7 мол.% PbSe. Видно, що вiдхилення для двох вимiрювань вiд середнього
значення знаходиться в межах похибки. Таким чином, можна вважати, що є достатня вiдтворюванiсть результатiв вимiрювань.
Як вiдомо, вiдповiдно до домiнуючого механiзму теплопереносу вирiзняють декiлька видiв теплопровiдностi. Загальну теплопровiднiсть можна представити як їх
суму:
λ = λp + λe + λph + λb ,
деλp , λe , λph , λb – граткова, електронна, фотонна та бiполярна складовi теплопровiдностi. Теплопровiднiсть за рахунок електромагнiтного випромiнювання (фотонна
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Рис. 1: Температурнi залежностi теплопровiдностi твердих розчинiв PbTe-PbSe: а – PbTe,
б – 0.5 мол.% PbSe, в – 0.7 мол.% PbSe, г – 1.2 мол.% PbSe, д – 1.6 мол.% PbSe, є – 2.0
мол.% PbSe.

складова) визначається формулою Генцеля:
λph =

16n2 σ0 T 3
,
3 ∗ λn

де n – показник заломлювання, σ0 – стала Стефана, αП – коефiцiєнт поглинання,
T – температура. Згiдно з цiєю формулою була зроблена оцiнка фотонної теплопровiдностi чистого PbTe за кiмнатної температури. Враховуючи, що коефiцiєнт
поглинання телуриду свинцю достатньо великий (αΠ = 200см−1 ) [11], внесок λph
у загальну теплопровiднiсть не перевищує 1 %. Оскiльки таке значення знаходиться в межах похибки, її внеском до загальної теплопровiдностi можна знехтувати.
З використанням закону Вiдемана-Франца була розрахована електронна складова
теплопровiдностi зразкiв для кiмнатної температури
λe
= LT,
σ
де L - число Лоренца. Значення числа Лоренца складало L = 2.45 · 10−8 · Вт · Ом ·
К−2 , що вiдповiдає невиродженим напiвпровiдникам [11]. Було встановлено, що за
кiмнатної температури внесок електронної складової до загальної теплопровiдностi
складає ∼ 5%. Тому λe не може зумовлювати екстремальний характер залежностей
λ (зростання за температур вище 450 К).
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Рис. 2: Вiдтворюванiсть результатiв вимiрювань (0.7 мол.% PbSe).

Зростання теплопровiдностi при Т = 400 – 450 К можна пояснити тим, що за
цiєї температури вiдбувається перехiд до власної провiдностi напiвпровiдника, який
сприяє виникненню та сумiсному руху пар електрон-дiрка (так званiй бiполярнiй
дифузiї носiїв заряду). Цi пари генеруються з холодного боку зразка i рекомбiнують
iз гарячого, переносячи з собою, сумiсно з кiнетичною енергiєю також забороненої
зони Еg . При збiльшеннi температури кiлькiсть пар електрон-дiрка зростає, вiдповiдно зростає i теплопровiднiсть зразка. Порiвняно низьке значення температури
переходу до власної провiдностi пояснюється складною зонною структурою PbTe.
Згiдно з лiтературними даними [11], валентна зона PbTe мiстить пiдзони “легких“
та “важких“ дiрок, якi при пiдвищеннi температури наближаються одна до одної
i врештi перекриваються. Енергетичний промiжок ∆E, що їх роздiляє, зникає за
температури 400 – 450 К.
Той факт, що положення мiнiмуму на кривих λ(Т) не залежить вiд складу, свiдчить про те, що iзоструктурне iзовалентне замiщення Te-Se не змiнює зонної структури зразкiв.
Теплопровiднiсть решiтки визначає хiд залежностi теплопровiдностi при Т <
400 К. Згiдно з дебаївською моделлю твердого тiла, за температур вище дебаївської
(Θ), фононна теплопровiднiсть λр при пiдвищеннi температури зменшується як Т−1 .
Оскiльки ΘP bT e = 125K [2], можна було б очiкувати такої ж температурної залежностi λр (Т). Аналiз експериментальних даних свiдчить, що залежнiсть λр (Т) має
степеневий характер: λp ∼ T ν . Вiдхилення ν вiд значення 1 (для iдеального кристалу) пояснюється додатковим температурним опором решiтки, який виникає внаслiдок розсiяння на недосконалостях структури (дислокацiях, точкових дефектах i
т.п.). Таким чином, вiдхилення значення степеневого коеффiцiєнта у температурнiй залежностi λр дозволяє зробити висновки про ступiнь недосконалостi решiтки.
Степеневий коефiцiєнт було визначено для всiх зразкiв з температурної залежностi
в iнтервалi 170 – 400 К шляхом побудови логарифмiчних кривих. На рис. 3 наведена
залежнiсть степеневого коеффiцiєнта ν у температурнiй залежностi теплопровiдностi решiтки. Видно, що при введеннi PbSe значення ν зменшується. Залежнiсть має
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Рис. 3: Залежнiсть степеневого коефiцiєнту ν вiд вмiсту PbSe.

немонотонний характер: в iнтервалi концентрацiй 0.5 - 1.2 мол.% PbSe спостерiгається зростання ν. При подальшому пiдвищеннi концентрацiї PbSe значення ν знову
зменшується.

Рис. 4: Залежнiсть рухливостi носiїв заряду µН вiд вмiсту PbSe.

Виходячи з загальних уявлень про процеси розсiяння, можна було б очiкувати
монотонного падiння значення ν при введеннi атомiв домiшки, якi призводять до
збiльшення недосконалостi структури. З iншого боку, концентрацiйна залежнiсть ν
добре корелює iз концентрацiйною залежнiстю рухливостi носiїв заряду µH твердих
розчинiв PbТe-PbSe (рис. 4), яка дослiджувалася у роботi [5]. Можна припустити,
що немонотонний характер властивостей в обох випадках пов’язаний iз фазовим переходом перколяцiйного типу вiд розбавлених до концентрованих твердих розчинiв.
Таким чином встановлено, що всi кривi температурних залежностей теплопровiдностi твердих розчинiв PbTe-PbSe мають вигляд кривих iз мiнiмумом при
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Т ∼ 400 − 450К. Зростання λ при Т > 400 K пояснюється появою бiполярної дифузiї носiїв заряду. Встановлено, що залежнiсть степеневого коефiцiєнта ν вiд вмiсту
PbSe має немонотонний характер, який пов’язується iз фазовим переходом вiд розбавлених до концентрованих твердих розчинiв.
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HEAT TRANSFER IN SEMICONDUCTOR PbTe-PbSe SOLID
SOLUTIONS
K. Martynova, O. Vodoriz, O. Rogachova
1

National Technical University "Kharkiv Politechnical Institute"
Theoretical And Experimental Physics Department
Frunze Str., 21, UA–61002 Kharkiv, Ukraine

Temperature dependences of thermal conductivity of semiconductor solid solutions PbTe-PbSe (0 – 3 mol.% PbSe) in the range 170 -– 670 were obtained. It was
established that all the curves have an extreme nature witha minimum in the
temperature range 400 -– 450 K. The contribution of photon, phonon, bipolar
and lattice components in the overall thermal conductivity was evaluated. The
index in power dependence of temperature dependences of thermal conductivity
was estimated. The composition dependence of this index has a nonmonotonic
character explained by the presence of a phase transition from dilute to a
concentrated solid solution.
Key words: solid solutions PbTe-PbSe, heat transfer, temperature dependence,
bipolar diﬀusivity, power factor
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ
ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ PbTe-PbSe
Катерина Мартинова, Ольга Водориз, Ольга Рогачова
Харьков, 61002, ул. Фрунзе, 21
Получены температурные зависимости теплопроводности полупроводниковых твердых растворов PbTe-PbSe (0 – 3 мол.% PbSe) в интервале 170
– 670 К. Установлено, что все кривые имеют общий экстремальный характер с минимумом в области температур 400 – 450 К. Проведена оценка
вклада фотонной, электронной, биполярной и решетковой составляющей в
общую теплопроводность. Рассчитан степенной коэффициент в температурной зависимости теплопроводности. Зависимость степенного коэффициента
от содержания PbSe имеет немонотонный характер, который объясняется
наличием фазового перехода от разбавленных к концентрированным твердым растворам.
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