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Тверді розчини (ТР) системи Bi2(Te1-xSex) 3 широко використовують для 

термоелектричного (TE) охолодження у пристроях, які оперують поблизу кімнатної 

температури [1]. Bi2Te3 та Bi2Se3 кристалізуються у ромбоедричну решітку і утворюють 

між собою ряд безперервних ТР. У попередніх роботах [2] ми спостерігали 

концентраційні аномалії механічних і ТЕ властивостей у цій системі поблизу x ~ 0.01, які 

пов'язували із реалізацією фазового переходу (ФП) перколяційного типу від розведеного 

до концентрованого ТР. Визначення виду залежності теплоємності Ср температури (або, 

як у цьому випадку, складу ТР) можна вважати прямим методом виявлення ФП II роду. У 

зв'язку з цим для з'ясування природи аномалій властивостей у ТР Bi2(Te1-xSex)3 цікаво 

дослідити залежність Ср від складу в області малого вмісту домішки. 
 

Метою даної роботи було вивчення залежності Ср від складу TP Bi2(Te 1-xSex)3 в 

діапазоні (0 < x < 0.06) за кімнатної температури. Зразками для дослідження Ср були 

холоднопресовані таблетки, які виготовлялись із литих полікристалів Bi2(Te1-xSex)3 

шляхом їх подрібнення, пресування порошку під тиском Р = 7 т/см
2
 протягом 1 хв. і 

наступного відпалювання за Т = 575 К протягом 200 год. Теплоємність вимірювали 

методом динамічного калориметра на установці IT-С-400 в інтервалі температур Т = 150 –  
625 К.  

Показано, що концентраційні залежності Ср мають немонотонний характер, так само, 

як і концентраційні залежності ТЕ властивостей [2]. В інтервалі складів х = 0.0075 - 0.025 

виявлено аномальний пік Ср із максимумом Ср за х = 0.02, існування якого пов'язується із 

реалізацією ФП перколяційного типу від розведених до концентрованих ТР. 

Спостережуваний пік можна припустимо інтерпретувати саме як λ-пік, аналогічний 

такому, що супроводжує ФП II роду. Результати досліджень додатково підтверджують 

припущення про критичний характер зміни властивостей у ТР Bi2(Te1-xSex)3 за малого 

вмісту домішки. 
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Під термоелектричним перетворювачем (ТП) змінного струму розуміють пристрій, 
 

в основу роботи якого покладено принцип, що полягає в перетворюванні електричної 

енергії вимірювальних величин в теплову енергію, котра виділяється в резистивному 

нагрівнику, із послідуючим перетворенням її в термоЕРС термопари. [1].  
У роботі показано, що наукові дослідження та ТП змінного струму є традиційним 

напрямком досліджень Інституту термоелектрики ще з 70-х років минулого століття. 

Застосування в цих розробках високоефективних, оптимізованих для ТП 

термоелектричних матеріалів, відкрило перспективи для розробки вимірювальної 


