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Abstract: The (Bi0.25 Sb0.75)2Te3 compound is a p-type thermoelectric semiconductor for application in
thermoelectric cooling systems. To fabricate this single crystal, required elements, Bi, Sb and Te with 5N
purity melted in quartz capsule at 10-6 torr pressure and rapidly quenched to room temperature. The sample
crystallized by zone melting method with the rate of 8 mm per an hour at 700 oC and for heat stress relieving
annealed at 370 oC.In this presentation; crystal growth process and effect of dopants on improving the
thermoelectric property of crystals will be reported. Structural studies by XRD show the expected phases
formed in single phase. Scanning electron microscopy (SEM) was used to characterize the quality of the
crystal growth. Maximum figure of merit Z = 3.15×10-3 K-1in optimum condition was obtained.
Keywords: Crystal Growth, thermoelectric Semiconductor, Figure of merit, Scanning Electron Microscopy.
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چکيده :ترکيب  (Bi0.25 Sb0.75)2 Te3بلوري نيمرسانا با خاصيت ترموالکتريك نوع  pبرراي کراربرد در سرردکنندههراي ترمروالکتريکي
است .براي ساخت اين تك بلور عناصر مورد نياز  ،Biو  ،Sbو  Teبا درجة خلوص  99/999در کپسول کواتز در خرء 11-6 torrذوب و
به سرعت تا دماي اتاق سرد ميکنيم .بدين ترتيب محلول جامدي از اين عناصر تهيه ميشود .به منظور بلوري کردن ،محلول جامرد بره
دست آمده ،به روش رشد ناحيهاي با آهنگ رشرد ( 8 mm/hسررعت حرکرت کرورهر در دمراي  411 oCرشرد داده مريشرود و برراي
تنشزدايي نمونهها در دماي 041oCبه مدت  47ساعت تحت عمليات گرمايي قرار ميدهيم .در اين مقاله ،فرايند رشد بلور و نقش مواد
آالينده در بهبود خواص ترموالکتريکي بررسي ميشود .مطالعات ساختاري انجام شده با پرتو  ،Xتشکيل فازهاي مرورد انتظرار را نشران
مي دهد .برراي مشرخك کرردن کي يرت رشرد بلورهرا از ت راوير  SEMاسرت اده مريشرود .بيشرترين ضرريب بهرره در حالرت بهينره
 Z = 3.1510-3K-1به دست ميآيد.

واژههاي کليدي :رشد بلور ،نيمرساناي ترموالکتريك ،ضريب بهرة ترموالکتريکي ،ميکروسکوپ الکتروني روبشي.
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مطالعه تبلور و تاثير آاليندهها بر ترکيبات ترموالکتريکي نيمرسانا با فرمول(Bi0.25Sb0.75)2Te3

مطالعه تبلور و تاثير آاليندهها بر ترکيبات ترموالکتريکي نيمرسانا با فرمول . . .
مقدمه

2
(  Z   ر افزايش مييابد.

tot

روش آزمايش

بررراي سرراخت تررك بلررور  (Bi0.25 Sb0.75)2 Te3بررا رعايررت
نسبت هاي شيميايي مواد اوليه  ،Te ،Sbو  Biبا درصد خلروص
 99/999به همراه  0درصد وزني اضافي تلوريم و مقادير مختلم
آالينده  Agو  Te + Seبراي آاليش ،برا اسرت اده از تررازوي برا
دقت  1/1111 grتوزين شدند .جررم عناصرر بره کرار رفتره در
جدول  1ارائه شده است ،مقادير اضافي  Teبرا توجره بره فشرار
نسبتاخ باالي بخار آن انتخاب مريشرود[ .]9مرواد اوليره را خررد

کرده و درون يك لوله کوارتز که قطر داخلي  8ميليمتر کره تره
آن بسته و با الکل س يد و آب مقطر خالك تميرز شرده اسرت،
ميريزيم .به منظور جلوگيري از ن وذ مواد به بدنه لوله کوارتز ،و
جدا شدن آسان نمونره از شيشره ،ديرواره داخلري لولره را برا 4
ميليليتر استون آغشته کرده و با گرم کردن ته شيشه به وسيلة
شعله و حرکت شعله در طول لوله ،ديرواره سرياه ،يعنري کرربن
اندود ميشود .پيش از بستن آمپرول ،برراي شستشروي محريط
گازي مح ظه سيستم ،پا از خرء سرازي ترا  ،11-6 torrگراز
آرگون را وارد مح ظه کرده به طوري که فشار محيط10-3 torr
باشد و سيستم حدود  1.1ساعت در اين محيط باقي ميماند.
سپا ،سر آمپول را بسته و آن را به صورت کپسول حراوي
مواد خواهيم داشت .کپسول کوارتز حاوي مواد اوليره در داخرل
کورة افقي با شيب مءيم  11درجه که ميتواند حرکت نوسراني
طولي ( 81نوسان در دقيقهر داشته باشد ،قرار داده ميشرود .برا
توجه به نمودار فاز شبه دوترايي محلرول جامرد (شرکل1ر و برا
برنامهاي براي تغيير دما برحسب زمان ،و برنامة افزايش دما کره
در شکل 4نشان داده شده است دماي کوره تا  411oCباال بررده
ميشود .در اين دما نمونه با يك دستگاه نوسانساز ،به مدت يك
ساعت نوسان داده[ ]11و سپا از کوره خارج و به سرعت سرد
) (Quenchکرديم .به اين ترتيب محلول جامرد يکنرواختي بره
دست آمد .با توجه به نمودار فازي ،سررعت سررد کرردن باعر
تغيير در سرشتيهاي ترموالکتريکي ميشود [.]1
رشد بلور  (Bi0.25 Sb0.75)2 Te3به روش رشد ناحيهاي

پا از تهية محلول جامد ،براي بهبود خواص ترموالکتريکي
ماده ،تبلور آن الزم است .از روشهاي مختلم رشد بلور ،به طور
مًال روش چگرالسکي ،بريجمن ،و رشد ناحيهاي را ميتوان
انتخاب کرد .در م ارف حساس به ويژه احساسگرهاي دمايي
که خواص بلورين مهم است ،از دو روش اول ،و رشد ناحيهاي
به علت اقت ادي بودن ،آساني و کافي بودن دقت در ساخت
قطعات سرد کنندة ترموالکتريکي معمولي ،روشي است آرماني
و براي دستيابي به ساختار با يکنواختي قابل قبول ،نمونه با اين
روش رشد داده ميشود .اساس روش رشد به اين صورت که
پايينترين بخش محلول جامد را به وسيلة يك گرم کنندة
متحرک ذوب ميکنيم .با جابجايي ناحية گرم به سمت باال،
پايينترين نقطه از مواد داخل کپسول منجمد ميشود.
در ادامة جابجايي کوره ،ص حات بلور در پايينترين بخش
آن آبگون تشکيل شده و با ادامه اين روند هر ص حه با توجه به
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محلولهرراي جامررد بررر پايرره بيسررموت تلورايررد ) (Bi2Te3در
سردکننده هايي که بر اساس اثر پلتيه کار مي کنند ،بره صرورت
گستردهاي مورد است اده قرار ميگيرد .ابر سرد کردن[ ،]1رشرد
بلور به روش رشد ناحيهاي[ ،]4آلياژسازي مکانيکي[ ،]0تزرير
در قالب[ ،]7و پرس گررم[ ]1روشرهاي مختلرم مرورد مطالعره
براي ساخت قطعات ترموالکتريك هستند .اين سردکنندههرا در
کاربردهرراي مختلررم مررًءخ خنررك کررردن مرردارهاي مجتمرر
الکترونيکي ،ليزرها ،آشکارسازهاي فروسرخ ،سررمازايي موضرعي
به ويژه در م ارف پزشکي مورد اسرت اده قررار مريگيرنرد [.]6
اخي رراخ تحقيقررات روي مررواد نانوترموالکتريررك و احساس رگرهاي
دمايي نيز در حال انجام اسرت[ .]4يرك دسرتگاه ترموالکتريرك
متشکل از مجموعه قطعات نيمرساناي نوع  pو نوع  nاست کره
به طور رشتهاي قرار ميگيرند .هر قطعرهاي ترکيبرات و فراينرد
ساخت ويژه خود را دارد .هدف اين تحقي تهية محلرول جامرد
بلور نوع  pو بررسي نقش آاليندهها ،روي خواص ترموالکتريرك
آن است .براي اين منظور ترکيب بهينره (Bi0.25 Sb0.75)2 Te3
که ضريب بهرة باالتري را نسبت به ترکيبرات مشرابه خرود دارد
[ ،]8در سرراخت بلررور انتخرراب م ريکن ريم .پررا از تهي رة بلررور
سرشررتيهاي ترمرروالکتريکي مًررل رسررانايي الکتريکرري  ،σترروان
ترموالکتريك  αو رسانايي گرمايي κبرراي تعيرين ضرريب بهررة
الکتريکري  Z = α4σ /κانردازهگيرري مريشرود .بررسري بهبرود
خواص ترموالکتريك ماده با افزودن مواد آالينده  Se+Teو Ag
در مقادير مختلم انجام شده است .اين مواد چگالي ح رهها در
ترکيب ماده ترموالکتريك را باالتر ميبرد ،که اين خود رسانش-
هاي الکتريکي و گرمايي را افزايش ،و ضريب سي بك را کراهش
م ريدهررد برره صررورتي کرره ضررريب بهرررة مررادة ترموالکتري رك

0

7
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جهتگيري ص حة پايينتر خود متبلور ميشود .تهي جاها و

تنشزدايي گرمايي

نواقك بلوري محلول جامد با اين روش به سمت باالي بلور

جهت تنش زدايي گرمايي و حذف بعضي نواقك احتمرالي بلرور،

حرکت ميکنند و در نهايت در انتهاي آزاد بلور جم ميشوند.

o

نمونههاي ساخته شده بره مردت  47سراعت در دمراي 041 C
o

انتخاب و ثابت نگه داشته ميشود ،که اين بستگي به قطر لوله

ميشود .به اين ترتيب تنشهاي گرمايي در نمونة رشد داده شده

انتخاب شده است .هرچه قطر لوله بيشتر باشد اين دما برحسب

کاهش مييابد.

تجربه باالتر است .گرم کننده که ناحية آبگون را ايجاد ميکند

اندازهگيري و بح

با سرعت ثابت که بهينة مقدار آن  8mm/hاست به سمت باال

شکل 0گردة (نقشر پراش  XRDگرفتره شرده از نمونرة پرودر

حرکت ميکند .در صورت تکرار فرايند رشد ،کي يت نمونه باال

شدة بلور (Bi0.25 Sb0.75)2 Te3را نشان ميدهد .مقايسه قلههرا

ميرود ولي چندان اقت ادي نيست و اين تکرار را ميتوان با

با کارتهاي  ASTMتشکيل فازهايي  Bi2Te3و  Sb2Te3که بره

تنشزدايي گرمايي جايگزين کرد.

ترتيب در شکل با عءمتهاي ∆ و □ مشخك شدهانرد ،را نشران

جدول 1جرم مواد اوليه ،ابعاد آمپول کوارتز و آهنگ رشد نمونهها.

ميدهد .شکل 7ت وير  SEMبا باريکة الکتروني کره انررژي آن

(gرMtot

(gرMSe

(gرMAg

(gرMSb

(gرMBi

(gرMTe

نمونه

41/4798

-

-

6/8116

0/8994

11/1011

بدون آالينده

 25 keVبوده است و بزرگنمراييهراي مت راوت از سرط بلرور

41/9998

-

1/4111

6/8116

0/8994

11/1011

1% Ag

41/478

-

1/1411

6/8116

0/8994

11/1011

1/1% Ag

41/4140

-

1/1141

6/8116

0/8994

11/1011

1/11%Ag

41/9998

1/1411

-

6/8116

0/8994

11/1611

1%Te+Se

41/4478

1/1141

-

6/8116

0/8994

11/1741

1/1%Te+Se

41/4144

1/1114

-

6/8116

0/8994

11/1064

1/11%Te+Se

گرفته شده ،چينش اليههاي بلوري را روي هم نشان ميدهد.
مقادير اندازهگيري شده رسانايي الکتريکي  σو توان
ترموالکتريك  و رسانايي گرمايي  κنمونهها براي تعيين
ضريب بهره ترموالکتريکي در جدول 4آورده شده است.
ساز و کار عمل آاليش يعني تغيير در سطوح انرژي عناصر
اصلي به وسيله آاليندهها در [ ]11بررسي شده است.
آاليندههاي به کار رفته ،خواص ترموالکتريکي نمونه را بهبود
بخشيدهاند به طوري که ضريب بهره از  2.7×10-3K-1در مادة
ناآالييده به  3.1510-3K-1براي ماده آالييده با  1/1درصد
Te+Seمطاب نمودار شکل  1افزايش مييابد.

شکل 1منحني تغييرات فاز سيستم شبه دوتايي و مراحل تشکيل
محلول جامد . (Bi0.25 Sb0.75)2 Te3

شکل 4نمودار برنامة تغييرات دما برحسب زمان در کوره جهت
تشکيل محلول جامد.

شرکل 0الگوي پراش  XRDبا تابش  Cu-Kمربوط به پرودر نمونره
بدون آالينده.(Bi0.25 Sb0.75)2 Te3
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دماي کوره در حدود  11oCباالتر از دماي ذوب محلول جامد

قرار گرفته و سپا کوره بره آرامري برا آهنرگ  6 C/minسررد

1
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نشان مريدهرد کره،  درصد وزني ماده1/1  باTe +Se وآالينده
.بهينه سازي خواص ماده تحقيقات وسيعي را ميطلبد
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 گرفته شده از ص حات بلوري بابزرگنماييهايSEM  ت اوير7شکل
.مختلم
. مقادير مشخ ههاي ترموالکتريك اندازهگيري شده4جدول
نمونه

σ(Ω.cm)-1

α(μ.V.K-1)

κ (W.K-1.m-1(

Z (×10-3K-1)

4/617

بدون آالينده

4700

100/9

1/119

1%Ag

0711

144/8

1/790

4/661

1/1%Ag

0091

141/9

1/461

0/179

1/11%Ag

0476

141/6

4/149

4/449

1%Te+Se

0114

171/0

1/081

4/910

1/1%Te+Se

4119

171/8

1/060

0/111

1/11%Te+Se

4111

171/9

1/108

4/411

. تغييرات ضريب بهره براي نمونههاي مختلم ساخته شده1شکل
برداشت

براي تهيه يك قطعه ترموالکتريك بکارگيري يکري از روشرهاي
 روش رشررد. ماننررد روش ذوب ناحيررهاي ضررروري اسررت،رشررد
ناحيه اي از لحاظ اقت ادي از ديگر روشهاي رشرد بره صررفهترر
 درک فرايند تهية بلور از مرحلره ذوب ترا رشرد و ح رول.است
نتايج قابل تکرار در گرو اطءعات دقي از نمودارهاي فاز تعرادل
 اندازهگيريهراي. ماي و چگالي حاملهاي اين مواد است- جامد
Z  تراZ=2.710-3K-1 آزمايشرگاهي ضرريب بهرره در گسرترة
(Bi0.25Sb0.75)2Te3 = به ترتيب برراي ترکيرب3.1510-3K-1

