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Streszczenie
Celem pracy byo otrzymanie monokrysztaów zwizków AgSbSe2, Ag0,9Sb1,1Se2 oraz BiSbTe3 metod Bridgmana. Materiay otrzymywano dwoma wariantami metody rónicymi si wytwarzanym gradientem temperatur w obszarze frontu krystalizacji. Obserwacje mikrostrukturalne oraz skadu chemicznego przeprowadzono skaningowym mikroskopem elektronowym (SEM) z analizatorem dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego (EDS) oraz za pomoc emisyjnej spektroskopii atomowej (AES). Badania jednorodnoci waciwoci termoelektrycznych przeprowadzono za pomoc mikrosondy Seebecka w temperaturze pokojowej. Stwierdzono, e wspóczynnik Seebecka dla materiau AgSbSe2 zmienia si monotonicznie w zakresie od 250 do 1000 μVK-1. Dla zwizku Ag0,9Sb1,1Se2 wspóczynnik Seebecka wynosi od -500 do -750 μVK-1. Monokrysztay BiSbTe3 cechuj si maymi zmianami wartoci wspóczynnika Seebecka w przedziale od 200 do 280 μVK-1.
Sowa kluczowe: hodowla monokrysztaów, póprzewodniki, waciwoci termoelektryczne

PROPERTIES OF THERMOELECTRIC MATERIALS PREPARED BY DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION
The aim of this work was to prepare single crystals of AgSbSe2, Ag0,9Sb1,1Se2 and BiSbTe3 by the Bridgman method. Materials were
prepared by means of two variants of this method, differing in temperature gradients in the area of the crystallization front. Microstructural and chemical analysis were done using Scanning Electron Microscope (SEM) with Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy (EDS) and
Atomic Emission Spectroscopy (AES). Analysis of homogeneity of thermoelectric properties was carried out using the Seebeck microprobe at room temperature.
It was found that the Seebeck coefcient for AgSbSe2 changed monotonically in the range from 250 to 1000 μVK-1. For Ag0,9Sb1,1Se2,
the Seebeck coefcient is in range from -500 to -750 μVK-1. Single crystals of BiSbTe3 exhibit small changes of the Seebeck coefcient in
the range from 200 to 280 μVK-1
Keywords: Single crystals preparation, Semiconductors, Thermoelectric properties

Wstp
AgSbSe2 jest póprzewodnikiem o wskiej przerwie energetycznej (Eg = 30 meV) [1], posiadajcym dobre waciwoci termoelektryczne, takie jak duy wspóczynnik Seebecka α=300 μVK-1 i bardzo mae przewodnictwo cieplne λ =
0,6 Wm-1K-1 [2]. Zwizek ten krystalizuje w nieuporzdkowanej strukturze regularnej typu NaCl (grupa przestrzenna Fm
-3m), w której Ag i Sb statystycznie obsadzaj t sam pozycj Wyckoffa (4a) [3-5]. Zwizek ten ze wzgldu na du
zmian przewodnictwa elektrycznego oraz reektancji przy
przejciu ze stanu krystalicznego do amorcznego moe by
stosowany jako nonik informacji w pamiciach elektrycznych i optycznych [6-13].
Materia o odchylonym od stechiometrii skadzie
Ag0,9Sb1,1Se2 nie by do tej pory otrzymywany. Z oblicze
struktury elektronowej DOS [1] wynika, e poziom Fermiego powinien znajdowa si w pamie przewodnictwa. Dla-
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tego powinien on posiada elektronowy charakter przewodzenia i by dobrym materiaem termoelektrycznym typu n.
Sb2Te3 i Bi2Te3 s zwizkami krystalizujcymi w strukturze tetradymitu (Bi2Te2S) (grupa przestrzenna R-3m). Roztwory stae tych zwizków wykazuj przewodnictwo typu p
oraz lepsze waciwoci termoelektryczne ni kady z tych
zwizków osobno [14]. W pracy [15] opisano otrzymywanie
stopów Bi2Te3-Sb2T3 metod Czochralskiego. Wspóczynnik Seebecka dla skadu 50% mol. Bi2Te3 i 50% mol. Sb2Te3
wynosi w temperaturze pokojowej 180 μVK-1. Natomiast w
pracy [16] opisano parametry krystalizacji BiSbTe3 metod
Bridgmana oraz dokonano analizy defektów powstajcych
podczas wzrostu monokrysztaów.
Celem tej pracy byo dobranie parametrów procesu krystalizacji AgSbSe2, Ag0,9Sb1,1Se2, BiSbTe3 metod krystalizacji kierunkowej oraz charakterystyka wybranych waciwoci
termoelektrycznych, skadu chemicznego i mikrostruktury.

OTRZYMYWANIE WYBRANYCH MATERIA

Badania eksperymentalne
Materiay do krystalizacji zostay otrzymane w wyniku
bezporedniej syntezy z pierwiastków o czystoci 99,99%.
Nawaone w ilociach stechiometrycznych pierwiastki zamknito w kwarcowych ampuach pod próni. Syntez
prowadzono w temperaturze 750°C przez okres 4h w piecu z mechanizmem koyszcym w celu homogenizacji stopionych skadników. Po syntezie otrzymany stop zosta pokruszony i ponownie zamknity pod próni w kwarcowych
ampuach o rednicy wewntrznej 5 mm przeznaczonych do
krystalizacji. W miejscu, w którym mia wystpowa pocztek krystalizacji wykonano przewenie w celu otrzymania
i ukierunkowania zarodka monokrysztau.
W przypadku Ag0,9Sb1,1Se2, BiSbTe3 oraz pierwszej próbki AgSbSe2 ampua umocowana bya w uchwycie za pomoc prta kwarcowego o dugoci ok. 30 cm, tak aby krystalizacja zachodzia w rodku pieca dwustrefowego ustawionego w orientacji pionowej. W rodku pieca znajdowaa si
przegroda izolacyjna w celu uzyskania danego gradientu temperatur pomidzy doln a górn czci pieca (Rys.
1a). W ukadzie pierwszym (wariant A) krystalizacj materiau wymuszano poprzez kontrol zmian temperatur w obu
strefach pieca. Ze wzgldu na bardzo niskie przewodnictwo cieplne AgSbSe2, mniejsze od przewodnictwa cieplnego szka kwarcowego, krystalizacja materiau nastpowaa
od cianek ampuy w wyniku czego otrzymane krysztay posiaday wady wzrostu.
Dlatego w przypadku tego materiau zastosowano metod krystalizacji w ukadzie, w którym ampua bya wcigana za pomoc mechanizmu pocigowego do chodnicy wypenionej eutektyk GaIn (Rys. 1b) (wariant B). Temperatury stref pieca byy w tym przypadku takie same. Szybko
krystalizacji wynosia 0,04 mm/min, a maksymalna dugo
monokrysztau w tym wariancie wynosia 70 mm.
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manego metod wertykaln metod Bridgmana (wariant
B) szybko wzrostu wynosia 0,04 mm/min z gradientem
50°C/cm. Pozostae monokrysztay byy hodowane metod
chodzenia strefowego (wariant A) z nastpujcymi parametrami: dla Ag0,9Sb1,1Se2 - szybko chodzenia 0,033°C/min
z gradientem 3°C/cm oraz dla BiSbTe3 - szybko chodzenia 0,045°C/min z gradientem 3°C/cm.
Mikrostruktur otrzymanych monokrysztaów (powierzchni oraz przeamy) badano elektronowym mikroskopem skaningowym SEM (JROL 5400 z analizatorem EDS). Skad
chemiczny próbek badano dwoma metodami: metod dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego (EDS) oraz
atomow spektroskopi emisyjn (AES), któr przeprowadzono na próbce AgSbSe2 w celu kalibracji metody EDS.
Badania waciwoci elektrycznych wykonano za pomoc
prototypowo skonstruowanej mikrosondy Seebecka. Mikrosond wykonano z elektrody wolframowej oraz dwóch czujników Pt100 zanurzonych w eutektyce GaIn, z których jeden suy jako mikrogrzejnik, a drugi jako czujnik temperatury (Rys. 2). Temperatur eutektyki stabilizowano za pomoc
sterownika Unipan typ 650H z dokadnoci 0,01°C. Temperatura próbki w czasie pomiarów wynosia Tp=25°C, a temperatura sondy Ts=31°C. Aparatur skalibrowano na wzorcowej próbce CoSb3. Pomiar wykonywano w funkcji odlegoci, co 175 μm, wzdu strefy wzrostu badanych krysztaów.

Rys. 2. Schemat budowy mikrosondy Seebecka.
Fig. 2. Scheme of the Seebeck microprobe.
Rys. 1. Ukad stanowisk do krystalizacji kierunkowej metod Bridgmana: a) metoda grzania strefowego Stockbargera (wariant A),
b) wertykalna metoda Bridgmana (wariant B).
Fig. 1. Scheme of the apparatuses for directional crystallization by
Bridgman method: a) vertical gradient freeze Stockbarger method
(variant A), b) vertical Bridgman method (variant B)

W celu uzyskania krysztaów o wystarczajco duych
rozmiarach konieczne byo przeprowadzenie kilku prób przy
rónych szybkociach grzania pieca i gradiencie temperatur
w piecu. Dla AgSbSe2 otrzymanego metod grzania strefowego (wariant A) piec chodzono z szybkoci 0,065°C/min
z gradientem 3°C/cm. Natomiast dla monokrysztau otrzy-

Wyniki bada
Rysunek 3 przedstawia przykadowy przeam próbki
BiSbTe3, na której wida równolege paszczyzny upliwoci
monokrysztau. Na podstawie obserwacji przeamów stwierdzono, e otrzymany monokryszta BiSbTe3 ma rozmiary ok.
5 mm rednicy i ok. 30 mm dugoci. Rozmiary monokrysztau AgSbSe2 wynosiy okoo 20 mm, a próbki o skadzie nominalnym Ag0,9Sb1,1Se2 ok. 3 mm i 5 mm rednicy.
Przeprowadzono analiz ilociow skadu chemicznego, przy uyciu przystawki EDS, dla próbek AgSbSe2
(Rys. 4) oraz BiSbTe3 (Rys. 5) na dugoci 1 cm z krokiem
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ok. 1 mm ze rodkowej czci monokrysztau otrzymanego
metod chodzenia strefowego. Analizator pobiera sygna z
powierzchni ok. 3x3 μm. Potwierdzono, e skad chemiczny
materiaów w analizowanych punktach nie zmienia si znaczco i w granicach bdu metody (2%) jest równy skadowi nominalnemu.

Rys. 5. Analiza skadu EDS próbki BiSbTe3 otrzymanej metod grzania strefowego (wariant A).
Fig. 5. EDS analysis of the BiSbTe3 sample prepared by gradient
freeze method (variant A).

100 m
Rys. 3. Przeam monokrystalicznej próbki BiSbTe3 z widocznymi
paszczyznami upliwoci.
Fig. 3. Fracture of the single-crystalline BiSbTe3 sample with visible
cleavage planes.

Rys. 6. Wspóczynnik Seebecka AgSbSe2 dla próbki otrzymanej
metod grzania strefowego (wariant A).
Fig. 6. Seebeck coefcient analysis of the AgSbSe2 sample prepared by gradient freeze method (variant A).

Rys. 4. Analiza skadu EDS próbki AgSbSe2 otrzymanej metod
grzania strefowego (wariant A).
Fig 4. EDS analysis of the AgSbSe2 sample prepared by gradient
freeze method (variant A).

Pomimo tego, e próbki wydaj si by jednolite pod
wzgldem skadu chemicznego nie wszystkie z nich posiadaj jednorodne waciwoci elektryczne. Na Rys. 6 widoczne s zmiany wspóczynnika Seebecka α dla próbki AgSbSe2 otrzymanej metod grzania strefowego (wariant A), dla
której wartoci α zmieniaj si od ok. 300 do1000 μVK-1. Pomimo, e zmiany dotycz caej próbki mona w niej wyodrbni fragmenty na odcinkach 0-2 mm i 5-9 mm, dla których wartoci Seebecka s stae, co wiadczy o jednorodnoci materiau w tych miejscach.
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Na Rys. 7 przedstawiono wynik pomiarów wspóczynnika Seebecka dla dwóch kolejnych odcinków monokrysztau
AgSbSe2 otrzymanego metod chodzenia w eutektyce (wariantem B). Pocztek monokrysztau ma najmniejsz dodatni warto wspóczynnika Seebecka równ ok. 250 μVK-1;
wraz z odlegoci od pocztku krysztau jego warto monotonicznie wzrasta do ok. 1000 μVK-1.
Na Rys. 8 zamieszczono wyniki dwukrotnie przeprowadzonej analizy tego samego obszaru próbki nr 3 o skadzie Ag0,9Sb1,1Se2. Na wykresie mona wyodrbni obszary o dodatnim i ujemnym wspóczynniku Seebecka. Poniewa wyniki obu pomiarów s powtarzalne mona wnioskowa , e w próbce wystpuj róne obszary o przewodnictwie typu n i p.
Dla próbek BiSbTe3 (Rys. 9) wyniki pomiarów wspóczynnika efektu termoelektrycznego dla dwóch czci monokrysztau zawieraj si w stosunkowo wskim zakresie wartoci od 200 do 280 μVK-1. Mona uzna , e wysok jednorodno waciwoci elektrycznych wskazuje na niewielkie
zmiany koncentracji noników prdu wzdu monokrysztau.

OTRZYMYWANIE WYBRANYCH MATERIA

ÓW TERMOELEKTRYCZNYCH METOD

KRYSTALIZACJI...

Wnioski
Otrzymano monokrysztay AgSbSe2, Ag0,9Sb1,1Se2 oraz
BiSbTe3 metod krystalizacji kierunkowej. Wyniki analizy
EDS AgSbSe2 i BiSbTe3 wykazay jednorodno ich skadu chemicznego w granicach bdu metody. Badania waciwoci elektrycznych wykazay, e zmiany wspóczynnika
Seebecka dla próbki AgSbSe2 (otrzymanej wariantem A) s
due (300-1000μVK-1), pomimo jednorodnoci skadu chemicznego wykazywanego metod EDS. Dla próbek o skadzie Ag0,9Sb1,1Se2 dominuje znak Seebecka typu n; istniej jednak wtrcenia materiau typu p. Mae rónice wspóczynnika Seebecka dla próbki o skadzie BiSbTe3 potwierdzaj, e otrzymany monokryszta posiada jednorodne waciwoci elektryczne.
Rys. 7. Wspóczynnik Seebecka próbek 1 i 2 AgSbSe2 otrzymanych
wertykaln metod Bridgmana (wariant B).
Fig. 7. Seebeck coefcient analysis of the AgSbSe2 samples No 1
and No 2 prepared by vertical Bridgman method (variant B).
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Rys. 9. Wspóczynnik Seebecka dla dwóch czci (nr 2 i 3) monokrysztau BiSbTe3 otrzymanego metod grzania strefowego (wariant A)
Fig. 9. Seebeck coefcient of the BiSbTe3 samples No 2 and No 3
prepared by gradient freeze method (variant A).
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